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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 2016 

 

                                             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 Sắp xếp số trong xâu Tìm số trong dãy Phân tích số 

Tên bài làm BL1.PAS BL2.PAS BL3.PAS 

Dữ liệu vào Bàn phím TIMSO.INP PTS.INP 
Dữ liệu ra Màn hình TIMSO.OUT PTS.OUT 
Giới hạn thời gian 

chạy chương trình 
2 giây 2 giây 2 giây 

 

Bài 1. (3,0 điểm) Sắp xếp số trong xâu 

Cho một xâu S có độ dài không quá 255 kí tự và có chứa ký tự số. 

Yêu cầu: Hãy sắp xếp các ký tự số trong xâu S theo thứ tự không giảm nhưng vẫn 

giữ nguyên vị trí ban đầu của các ký tự khác (nếu có) ở trong xâu. 

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một xâu S có độ dài không quá 255 kí tự. 

Dữ liệu ra: In ra màn hình xâu đã được sắp xếp theo yêu cầu trên. 

Ví dụ: 

Nhập từ bàn phím In ra màn hình 

744 447 

Acb27h1h92gg Acb12h2h79gg 

Bài 2. (3,0 điểm) Tìm số trong dãy 

 Cho một dãy gồm tất cả các số nguyên dương lẻ không chia hết cho 5 và được sắp 

xếp tăng dần: A1 = 1, A2 = 3, A3 = 7, A4 = 9, A5 = 11, …  

Yêu cầu: Cho trước một số nguyên dương K, hãy tìm số AK của dãy số trên. 

Ví dụ: Với K = 5 ta có số cần tìm là 11. 

Dữ liệu vào: Đọc ở file văn bản TIMSO.INP một số nguyên dương K (K < 10
16

). 

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản TIMSO.OUT số AK tìm được. 

Ví dụ: 

TIMSO.INP TIMSO.OUT 

5 11 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Bài 3. (4,0 điểm) Phân tích số 

Cho một số nguyên dương N. Ta phân tích số N thành tổng của K số nguyên dương 

liên tiếp (K ≥ 2). 

Yêu cầu:  

Trong các cách phân tích đó, hãy tìm cách phân tích sao cho được số K lớn nhất 

(tức là N được phân tích thành tổng của các số nguyên dương liên tiếp có nhiều số hạng 

nhất).  

Ví dụ:  

Số N Các cách phân tích Giá trị của K 
Giá trị lớn nhất 

của K 

30 

4 + 5 + 6 + 7 + 8  5 

5 6 + 7 + 8 + 9  4 

9 + 10 + 11 3 

Dữ liệu vào: Đọc ở file văn bản PTS.INP một số nguyên dương N (N < 10
16

) 

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PTS.OUT một số nguyên K lớn nhất. Trường hợp 

không phân tích được thì ghi số 0. 

Ví dụ: 

PTS.INP PTS.OUT 

30 5 

 

PTS.INP PTS.OUT 

4 0 
 

 

--- Hết --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Họ và tên thí sinh: 

………………………………………………… 

Phòng thi số: 

………………. 

Số báo danh: 

………………………. 
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