
Toán Văn Toán Văn

1 Tưởng Duy Hưng 6,5 7,0

Chú ý cách lập luận, trình bày bài hình

Còn yếu phần tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Cách trình bày bài hình: kí hiệu đi kèm kí hiệu, 

không được trình bày kí hiệu trong câu văn lập luận

Nắm được kiến thức cơ bản, diễn đạt 

trôi chảy

Câu 3 : phân tích chưa sâu.

2 Đoàn Minh Tâm 8,0 8,0

Làm bài khá tốt, chú ý cách trình bày khi đi thì 

bài hình

Xem lại dạng cơ bản hàm số đi qua điểm

+) Giao cắt trục hoành : y = 0; x = a

+) Cắt trục tung : x = 0, y = m

Hiểu đề, diễn đạt lưu loát

Cần tách đoạn để luận điểm rõ ràng hơn.

3 Nguyễn Mạnh Tùng 4,75 3,0

Làm bài lập luận khá đầy đủ

Rút gọn cần trục căn thức ở mẫu

Xem lại dấu hiệu nhận biết hình thoi.

Chữ viết xấu

Văn viết sơ sài, không nắm được kiến 

thức cơ bản.

4 Nguyễn Thế Minh 8,0 8,0
Làm bài khá tốt, nhưng hơi ẩu

Xem lại bất đẳng thức cô-si

Hiểu đề, nắm vững kiến thức

Văn viết giàu cảm xúc, giàu hình ảnh

Chữ xấu, cần rèn luyện chữ viết.

5 Nguyễn Đức Thiện 7,0 7,0
Trình bày khá tốt

Chú ý căn thức bậc 2 và giá trị tuyệt đối

Hiểu đề, diễn đạt lưu loát

Câu 2 : Cần bổ sung dẫn chứng

Câu 3 : luận điểm cần rõ hơn

Chữ viết xấu, khó nhìn.
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6 Ngô Yến Chi 4,5 6,0
Cần ôn tập thêm phần hàm số, cách sử dụng định lí 

Vi-ét và phần hình.

Hiểu đề

Văn viết sơ sài, sai nhiều lỗi chính tả.

7 Kiều Phúc Bảo 9,0 4,5
Làm bài tốt. Trình bày sạch đẹp, ngắn gọn

Chú ý điều kiện khi sử dụng bất đẳng thức

Nắm được kiến thức cơ bản, văn viết 

lưu loát.

Câu 3 : luận điểm chưa rõ.

8 Nguyễn Thủy Anh 6,0 7,5
Cần làm bài cẩn thận hơn

Ôn tập thêm phần hàm số và phần hình

Hiểu đề, nắm chắc kiến thức cơ bản, 

diễn 

đạt trôi chảy

Câu 2 cần bổ sung dẫn chứng

Câu 3: phần viết về số phận bất hạnh 

còn sơ sài.

9 Nguyễn Phú Cường 5,25 4,0
Cần luyện thêm các dạng câu hỏi phụ bài rút gọn,

phần sử dụng định lí Vi-ét và phần hình.

Chữ viết quá xấu, cẩu thả

Văn viết sơ sài, nghèo ý.

10 Nguyễn Thị Hải Anh 6,5 6,5
Cần rèn luyện nhiều hơn các câu hỏi phụ trong bài

 rút gọn, phần hình và chú ý hơn phần định lí Vi-ét.

Nắm được kiến thức cơ bản, chữ viết 

sạch đẹp

Thao tác viết bài văn nghị luận văn học 

chưa tốt, còn kể lể dài dòng.

11 Trần Hương Giang 6,25 5,5

Cần rèn luyện nhiều hơn các câu hỏi phụ trong bài

 rút gọn, phần hình và chú ý hơn phần định lí Vi-ét.

Bài hình cần giải thích cụ thể các ý.

Hiểu đề

Chưa nắm vững kỹ năng viết văn, còn kể 

lể dài dòng, không rõ luận điểm.

12 Nguyễn Hoàng Công 4,75 6,5

Cách trình bày bài làm rõ ràng

Cần rèn luyện thêm về phần hàm số, định lí Vi-ét,

và phần hình.

Hiểu đề, nắm được kiến thức cơ bản

Diễn đạt lưu loát

Câu 3 cần tách đoạn rõ ràng.



13 Nguyễn Thị Kim Dung 3,0 5,0

Cần rèn luyện nhiều hơn về giải toán bằng cách lập

phương trình, hệ phương trình; hàm số; định lí Vi-

ét.

Xem lại cách chứng minh tứ giác nội tiếp.

Hiểu đề

Tiếng việt không vững

Văn viết sơ sài.

14 Chu Minh Nghĩa 6,5 7,0

Cần làm cẩn thận hơn

Cố gắng rèn luyện thêm phần hình

Còn hay mắc những lỗi nhỏ.

Hiểu đề, văn viết lưu loát

Câu 3 : luận điểm cần rõ ràng hơn.

15 Đoàn Thành Trung 6,5 6,0

Trình bày ẩu, thừa dòng, sắp xếp bài linh tinh

Chú ý các bước làm bài

Dạng tìm min, max còn yếu.

Hiểu đề

Câu 2 : Cần bổ sung dẫn chứng

Câu 3 : sơ sài, không rõ ý

Chữ viết quá xấu, cần rèn luyện chữ viết.

16 Nguyễn Thu Lê 5,0 6,5

Trình bày khá tốt

Chú ý xem lại câu a bài hình, còn nhầm kiến thức 

nội tiếp đường tròn (O)

Hiểu đề

Văn viết kể lể dài dòng, không rõ ý.

17 Trần Thị Hồng Anh 9,0

Làm bài tốt

Chú ý khi sử dụng bất đẳng thức phải chứng minh

 bất đẳng thức đó.

Cần làm cẩn thận một số ý nhỏ.

18 Trâm Anh 8,0 7,5

Làm bài khá tốt

Cần cố gắng hơn phần hình. Đi thi cần vẽ hình bằng 

bút bi (trừ đường tròn).

Hiểu đề, văn viết lưu loát

Hệ thống luận điểm rõ ràng

Tuy nhiên phân tích còn sơ sài.

19 Nguyễn Anh Đức 6,0 5,5

Nên trình bày phần hình ngắn gọn hơn

Rèn luyện thêm về câu hỏi phụ trong bài rút gọn

và phần sử dụng định lí Vi-ét.

Kiến thức tiếng việt không chắc chắn

Văn viết còn kể lể dài dòng, không rõ ý.



20 Nguyễn Ngọc Quỳnh 8,75

Làm bài tốt. Trình bày sạch đẹp

Chú ý làm bài cẩn thận hơn.

Cần luyện thêm phần bất đẳng thức, max, min.

21 Trần Phương Thảo 6,5

Bài thi trình bày rõ ràng, sạch đẹp

Nên làm nhiều hơn về câu hỏi phụ bài rút gọn, các 

bài toán về hàm số, định lí Vi-ét.

Cố gắng thêm phần hình ý c.

22 Nguyễn Thế Nhật Minh 1,0

Cần cố gắng làm và luyện bài nhiều.

Cần ôn luyện các nội dung sau đây :

+) Các câu hỏi phụ trong bài rút gọn.

+) Giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương

trình.

+) Viết phương trình đường thẳng.

+) Định lí Vi-ét

+) Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường 

tròn

(Tứ giác nội tiếp)

Nên sưu tập các đề thi thử có đáp án để làm nhiều 

hơn.

23 Nguyễn Phương Thảo 5,25 6,5

Bài 1.a nên làm trực tiếp, không cần đặt 

(đỡ mất thời gian)

Chú ý cách dùng từ khi lập luận.

Câu 2 : quá dài

Câu 3 : Phân tích sơ sài, không rõ luận

điểm.

24 Đỗ Đức Hà 6,25 3,5

Cách trình bày và vẽ hình ẩu

Chú ý căn thức bậc hai và giá trị tuyệt đối

Cần phân biệt dấu  [ và { (đã nhắc ở bài thi lần I)

Cẩn thận khi chứng minh ba điểm thẳng hàng vì 

dễ công nhận nó thẳng dẫn đến nhầm lẫn.

Chữ viết cẩu thả

Văn viết sơ sài, nghèo ý, luận điểm 

không

rõ ràng.



25 Lê Quý An 4,0

Làm bài ẩu

Làm bài rút gọn cần cẩn thận để không bị mất điểm

Bài sử dụng Vi-ét cần chú ý các điều kiện

Đọc kỹ đề bài

Phần hàm số, phương trình đường thẳng, parabol

cần ôn luyện tích cực hơn.

26 Nguyễn Hữu Phúc Lâm 6,5

Nắm được kiến thức cơ bản

Chữ viết quá xấu

Còn nhiều lỗi diễn đạt, chú ý cách dùng

 liên từ khi viết văn.

27 Phan Ngọc Khánh Linh 6,0

Tư duy tốt, có nhiều câu văn hình ảnh, 

sáng tạo.

Cần rèn luyện thêm kỹ năng làm bài 

nghị luận văn học.

28 Đỗ Hoàng Anh 6,5

Chữ viết xấu, cần rèn luyện chữ

Hiểu đề, diễn đạt lưu loát

Câu 3 luận điểm chưa rõ, chưa hoàn 

thiện.




