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A. ĐẠI SỐ 
1. Đại số tuyến tính 
1.1 Đại số ma trận : Các phép toán ma trận, định thức, hạng của ma trận, hệ phương trình 
1.2 Không gian vectơ : Các họ vectơ, không gian con, không gian hữu hạn chiều, tọa độ của vecto 
1.3 Đồng cấu :  Các tính chất của đồng cấu, ma trận của đồng cấu, phép chuyển cơ sở, đại số L(E)  
2. Thu gọn tự đồng cấu 
2.1 Các phần tử riêng : Trị riêng, vecto riêng, không gian riêng 
2.2 Đa thức : Đa thức của tự đồng cấu,  đa thức đặc trưng 
2.3 Chéo hóa : Điều kiện khả chéo, chéo hóa và ứng dụng 
3. Không gian Euclide 
3.1 Không gian Euclide : Tích vô hướng, quan hệ trực giao, cơ sở trực chuẩn, phép chiếu, phép đối xứng 
trực giao 
3.2 Các tự đồng cấu : Tự đồng cấu trực giao, tự đồng cấu đối xứng, chéo hóa trực giao 
 
B. GIẢI TÍCH 
1. Hàm một biến 
1.1 Đạo hàm : Hàm lớp Ck, các định lý về hàm khả vi, khai triển hữu hạn 
1.2 Tích phân : Tích phân xác định, nguyên hàm, tích phân suy rộng 
2. Hàm nhiều biến 
2.1 Đạo hàm riêng : Hàm lớp Ck, các bài toán cực trị 
2.2 Tích phân kép :  Tích phân phụ thuộc tham số, tích phân lặp, đổi biến tọa độ cực 
2.3 Tích phân đường :  Dạng vi phân, tích phân đường loại hai 
4. Tích phân hàm nhiều biến 
Tích phân bội; tích phân đường loại 2. Tích phân phụ thuộc tham số. 
5. Chuỗi 
a, Chuỗi số 
Chuỗi số dương; các định lý so sánh; Tiêu chuẩn hội tụ Cauchy, D’Alembert, tiêu chuẩn tích phân. 
Chuỗi có dấu: sự hội tụ tuyệt đối; định lý Leibnitz. 
b. Chuỗi ánh xạ 
Sự hội tụ đơn, hội tụ tuyệt đối, hội tụ chuẩn tắc, hội tụ đều; bán kính và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.Tính 
chất của chuỗi lũy thừa; khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa; tính tổng của chuỗi lũy thừa. Khai triển hàm 
thành chuỗi Fourier. 
6. Phương trình vi phân 
a. Phương trình vi phân cấp 1: tuyến tính, Bernoulli, đẳng cấp, toàn phần, Lagrange. 
b. Phương trình vi phân cấp 2 giảm cấp được. Cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. 
c. Vấn đề tìm nghiệm cực đại. 
d. Giải hệ tuyến tính cấp 2 hệ số hằng. 
 
C. XÁC SUẤT THỐNG KÊ 
1. Các công thức xác suất cơ bản. 
2. Đại lượng (biến) ngẫu nhiên; phân bố của biến rời rạc. Hàm phân bố. Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên 
liên tục. Hàm của biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên. 
3. Một số phân bố cơ bản:phân bố nhị thức; phân bố Poisson;phân bố đều; phân bố mũ; phân bố chuẩn. 
4. Véc tơ ngẫu nhiên liên tục: hàm mật độ, xác định phân bố thành phần. Kỳ vọng, phương sai của tổng các 
biến ngẫu nhiên thành phần. 


