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HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - NĂM 2014 

---------------------- 

Đề thi lập trình khối B: Trung học cơ sở 

Ngày thi:  22 - 4 - 2014 

Thời  gian làm bài: 150 phút  

(Không tính thời gian giao đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC: 

Đề thi này gồm có 4 bài trong 2  trang. 

Tổng quan đề thi Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 

Tên bài làm CSLN.PAS PTG.PAS HATNHAN.PAS CSTC.PAS 

Dữ liệu vào Từ bàn phím Từ bàn phím HATNHAN.INP CSTC.INP 

Dữ liệu ra Trên màn hình Trên màn hình HATNHAN.OUT CSTC.OUT 

Thời gian 1 giây 1 giây 1 giây 2 giây 

Chú ý:   Trên thư mục gốc của ổ đĩa do hội đồng thi chỉ định, thí sinh hãy tạo thư mục có tên là Số 

báo danh của thí sinh (ví dụ: thí sinh mang số báo danh 015 thì tạo thư mục có tên là 015). Tất cả 

bài làm của thí sinh phải lưu vào thư mục này. 

 

Bài 1.(30 điểm) Chữ số lớn nhất. 

Viết một chương trình nhập từ bàn phím một số nguyên dương N có k chữ số (0 < k   16). 

In ra màn hình chữ số lớn nhất có trong k chữ số của N. 

Ví dụ:  

Nhập từ bàn phím In ra màn hình 

N = 2014 4 

 

Bài 2. (20 điểm) Bộ ba số nguyên Pythagore. 

 Một bộ ba số nguyên dương (x; y; z) được gọi là một bộ ba số nguyên Pythagore nếu bình 

phương của một số nào đó bằng tổng bình phương của 2 số còn lại. Chẳng hạn: Bộ ba số (3; 4; 5) có 

5
2
 = 3

2
 + 4

2
 là một bộ ba số Pythagore. 

Yêu cầu: Nhập từ bàn phím 2 số nguyên dương x và y (x, y  300000). Hãy tìm và in ra màn hình 

một số nguyên dương z sao cho bộ ba số nguyên (x; y; z) là một bộ ba số nguyên Pythagore. 

Chú ý: Nếu không có số nguyên dương z nào thỏa mãn thì in ra màn hình số 0 

Ví dụ: 

 

Nhập từ bàn phím In ra màn hình 

x = 3 

y = 4 

z = 5 
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Bài 3. (20 điểm) Xâu hạt nhân. 

 Một xâu P được gọi là xâu hạt nhân của xâu S nếu xâu P thỏa mãn hai điều kiện:  

– Ghép xâu P một số lần thì nhận được xâu S. (có phân biệt chữ hoa và chữ thường) 

– P là xâu ngắn nhất. 

Yêu cầu: Cho xâu S có độ dài k (1  k  255). Hãy tìm xâu hạt nhân P.  

Dữ liệu vào: File văn bản HATNHAN.INP có cấu trúc như sau: 

– Dòng đầu ghi một số nguyên dương N (N  10). 

– N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu S. 

Dữ liệu ra: File văn bản HATNHAN.OUT ghi N dòng, mỗi dòng ghi xâu P tương ứng với mỗi xâu 

S.  

Ví dụ:  

HATNHAN.INP  HATNHAN.OUT 

2 

abcabcabc 

abcde 

 abc 

abcde 

Bài 4. (30 điểm) Chữ số tận cùng. 

Cho dãy số a1, a2, a3, ... được định nghĩa như sau: 

 a1 = a2 = 1; an+2 = an+1 + an với mọi n  N
*
. 

Yêu cầu: Cho trước một số nguyên dương k (10  k  10
16

). Hãy tìm 2 chữ số tận cùng của số ak 

trong dãy số trên. 

Dữ liệu vào: File văn bản CSTC.INP chỉ có một số nguyên dương k (10  k  10
16

). 

Dữ liệu ra: File văn bản CSTC.OUT ghi ra 2 chữ số tận cùng của số ak trong dãy số được định 

nghĩa như trên. 

Ví dụ: 

CSTC.INP  CSTC.OUT 

100  75 

 

–––Hết––– 

 

 

 

 

 

 

 


