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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                 NĂM 2015 

 

                                             Môn thi: TIN HỌC 

                                                       Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) 

                                                                 Chú ý: Bài thi gồm có 3 bài trong 2 trang. 

 

Tổng quan 

đề thi Số siêu nguyên tố Lọc số Tổng phần nguyên 

Tên bài làm BL1.PAS BL2.PAS BL3.PAS 

Dữ liệu vào Bàn phím LOCSO.INP TPN.INP 

Dữ liệu ra Màn hình LOCSO.OUT TPN.OUT 

Giới hạn thời gian 

chạy chương trình 
1 giây 1 giây 1 giây 

 

Bài 1. (3,0 điểm) Số siêu nguyên tố 

 Một số nguyên dương n được gọi là một số siêu nguyên tố nếu n là số nguyên tố và khi ta 

bỏ bao nhiêu chữ số tận cùng của n thì số tự nhiên mới tạo thành cũng là một số nguyên tố. 

 Ví dụ: Số 317 là số siêu nguyên tố vì số 317 là số nguyên tố, số 31 (bỏ 1 chữ số tận cùng 

của 317) là số nguyên tố, số 3 (bỏ 2 chữ số tận cùng của 317) là số nguyên tố. Số 61 không là số 

siêu nguyên tố vì số 6 (bỏ 1 chữ số tận cùng của 61) không là số nguyên tố. 

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương n (0 < n < 109) và 

in ra màn hình một từ khẳng định số n có phải là số siêu nguyên tố hay không. 

Dữ liệu vào: Số nguyên dương n nhập từ bàn phím (0 < n < 109). 

Dữ liệu ra: In ra màn hình một từ PHAI nếu n là số siêu nguyên tố; ngược lại, in ra màn 

hình một từ KHONG nếu n không phải là số siêu nguyên tố. 

Ví dụ: 

n (nhập từ bàn phím) In ra màn hình 

317 PHAI 

61 KHONG  

 

Bài 2. (3,0 điểm) Lọc số 

Cho một xâu S có độ dài không quá 255 kí tự. Trong xâu S, có chứa các số tự nhiên mà 

mỗi số tự nhiên đó là một xâu con gồm các kí tự số liên tiếp nhau trong xâu S.  

Yêu cầu: Hãy tìm số tự nhiên lớn nhất có trong xâu S. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản LOCSO.INP có một dòng duy nhất là xâu S có độ dài 

không quá 255 kí tự. 

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản LOCSO.OUT một số tự nhiên lớn nhất có trong xâu S 

(Lưu ý: Phải loại bỏ các chữ số 0 vô nghĩa bên trái của kết quả). 

Ví dụ: 

LOCSO.INP LOCSO.OUT 

Abc987hnmh0003456hs006543m 6543 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Bài 3 (4,0 điểm) Tổng phần nguyên 

 Phần nguyên của một số thực x là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Phần nguyên của 

số thực x được kí hiệu là  x .  

Ví dụ:  [2,67] = 2;  [7] = 7. 

Yêu cầu:  Cho trước một số nguyên dương n (n < 1012).  

Hãy tính tổng:        3333 n...321 ++++  

Dữ liệu vào:  Đọc từ file văn bản TPN.INP chỉ có một số nguyên dương n (với n < 1012). 

Dữ liệu ra:  Ghi ra file văn bản TPN.OUT một số nguyên m là giá trị của tổng: 

         3333 n...321 ++++ . 

Ví dụ: 

TPN.INP TPN.OUT 

8 9 

 

 

--- Hết --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Họ và tên thí sinh: 

………………………………………………… 

Phòng thi số: 

………………. 

Số báo danh: 

………………………. 
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