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TỔNG QUAN ĐỀ THI 

(Đề gồm có 4 câu nằm trong 3 trang) 

 Tên bài File chương trình Dữ liệu vào  Kết quả Điểm 

Câu 1 Lái máy bay FLYING.* Từ bàn phím Màn hình 3 

Câu 2 Phi công PILOT.* PILOT.INP PILOT.OUT 3 

Câu 3 Hành trình bay PLANE.* PLANE.INP PLANE.OUT 2 

Câu 4 Chi phí COST.* COST.INP COST.OUT 2 

 Chú ý: Dấu * là phần mở rộng của chương trình soạn thảo (Pas/Cpp) 

 

Câu 1. Lái máy bay 

Theo trào lưu của các bạn trẻ muốn làm phi công, hãng hàng không Airline tổ chức 

chiêu sinh lớp lái máy bay dành cho nam học viên nhí này. Do nhu cầu đông mà số lượng 

máy bay để các học viên thực tập không đủ nên chỉ chọn ra những học viên nhanh trí bằng 

cách kiểm tra nhanh như sau: Cho hai máy bay, máy bay thứ nhất đã bay được 𝑎 giờ, máy 

bay thứ hai đã bay được 𝑏 giờ, hỏi thời gian đã bay của hai máy bay đều chia hết cho số 𝑡 nào 

mà phải trả lời nhanh và chọn ra số 𝑡 đó phải lớn nhất. 

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương 𝑎 và 𝑏 (𝑎, 𝑏 ≤ 1012). Hãy tìm số 𝑡 lớn nhất mà 𝑎 

và 𝑏 đều chia hết. 

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hai số 𝑎 và 𝑏, mỗi số trên một dòng. 

Kết quả: In ra màn hình một số 𝑡 tìm được. 

Ví dụ 

Nhập từ bàn phím In ra màn hình 

5 

10 

5 

 

Câu 2: Phi công 

Sau khi tuyển được 𝑛 (𝑛 ≤ 105) học viên, lớp học lái máy bay của các nam học viên 

nhí của hãng hàng không Airline tổ chức đào tạo và hoàn thành xuất sắc nội dung đào tạo. 

Hãng hàng không Airline muốn phát học bổng cho các học viên xuất sắc nhất, học viên thì 

nhiều nhưng số học bỗng thì hạn chế nên hãng hàng không Airline chỉ phát học bổng cho 𝑘 

học viên xuất sắc nhất (có điểm cao nhất). 



Yêu cầu: Cho biết điểm của 𝑛 học viên nhí, học viên thứ 𝑖 có số điểm tương ứng là 𝑎𝑖. 

Hãy in ra điểm của 𝑘 học viên nhí có số điểm cao nhất theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file PILOT.INP có cấu trúc như sau: 

- Dòng thứ nhất chứa số 𝑛 và 𝑘 (0 < 𝑘 < 𝑛 ≤ 105); 

- Dòng thứ hai chứa 𝑛 số tự nhiên 𝑎𝑖  (𝑎𝑖 ≤ 105). 

Kết quả: Xuất ra file PILOT.OUT chỉ 1 dòng duy nhất chứa 𝑘 số là điểm của 𝑘 học 

viên được phát học bổng theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Ví dụ 

PILOT.INP PILOT.OUT 

5 2  

2 4 6 1 9 

 

9 6 

 

Câu 3. Hành trình bay 

Sau khi hoàn thành khóa học phi công một cách xuất sắc với số điểm cao nhất, xmhdang 

nhận được học bổng kèm theo chứng chỉ hành nghề. Với chứng chỉ hành nghề phi công trong 

tay, xmhdang mong muốn lái những chiếc máy bay hiện đại nhất của các nhà sản xuất mới ra 

lò. Nhưng những chiếc máy bay này rất khó lái mà kinh nghiệm của xmhdang chưa nhiều. Để 

điều khiển được máy bay này phải qua nhiều công đoạn đúng quy trình, các công đoạn này 

được biểu diễn thành một xâu ký tự chỉ chứa các ký tự từ a đến z, mỗi công đoạn là một ký 

tự. Với phi công trẻ thiếu kinh nghiệm như xmhdang thì những công đoạn này hoặc bị thừa, 

hoặc bị thiếu, hoặc sai trình tự. Hỏi có cách nào để giúp xmhdang bỏ đi những đoạn bay thừa 

để đạt được công đoạn điều khiển máy bay đúng quy trình hay không. 

Yêu cầu: Cho hai xâu a và b (1<|b| < |a| < 10000, |a| là độ dài của xâu a) tương ứng là 

biểu diễn các công đoạn của xmhdang và các công đoạn đúng. Hãy bỏ đi các công được thừa 

để đạt được công đoạn điều khiển máy bay đúng quy trình. Nếu được thì in ra “YES”, nếu 

không in ra “NO”. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file PLANE.INP có cấu trúc như sau: 

- Dòng thứ nhất chứa xâu a; 

- Dòng thứ hai chứa xâu b. 

Kết quả: Xuất ra file PLANE.OUT chỉ 1 dòng duy nhất chứa chữ “YES” hoặc “NO”. 

Ví dụ 

PLANE.INP PLANE.OUT 

abzefgh 

aef 

YES 

 

 



  



Câu 4. Chi phí 

Sau khi xmhdang đã điều khiển những chiếc máy bay đúng quy trình, xmhdang đã lái 

những chiếc máy bay này đến những địa điểm khác nhau để khám phá điều mới mẻ, tại mỗi 

địa điểm phải tốn chi phí tương ứng. Có 𝑛 địa điểm, địa điểm thứ 𝑖 có tốn chi phí tương ứng 

là 𝑎𝑖. xmhdang muốn biết những một đoạn những địa điểm mà mình bay liên tục nào có tổng 

chi phí không vượt quá 𝑐. 

Yêu cầu. Cho 𝑛 địa điểm, chi phí của từng địa điểm và số tự nhiên 𝑐. Hãy đếm xem bao 

nhiêu đoạn những địa điểm mà xmhdang bay liên tục có tổng chi phí không vượt quá 𝑐. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file COST.INP có cấu trúc như sau: 

- Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên 𝑛 và 𝑐 (𝑛 ≤ 105, 𝑘 ≤ 1016); 

- Dòng thứ hai chứa 𝑛 số tự nhiên 𝑎𝑖  (𝑎𝑖 ≤ 109). 

Kết quả: Xuất ra file COST.OUT chỉ 1 dòng duy nhất chứa số đoạn những địa điểm 

mà mình bay liên tục có tổng chi phí không vượt quá 𝑐. 

Ví dụ 

COST.INP COST.OUT 

5 6 

3 1 2 7 4 

7 

 

Giải thích ví dụ: Có 7 đoạn những địa điểm mà mình bay liên tục có tổng chi phí 

không vượt quá 6 là: 

1. địa điểm 1 có chi phí là 3;  

2. địa điểm 1 đến 2 có chi phí là 4;  

3. địa điểm 1 đến 3 có chi phí là 6;  

4. địa điểm 2 có chi phí là 1;  

5. địa điểm 2 đến 3 có chi phí là 3;  

6. địa điểm 3 có chi phí là 2;  

7. địa điểm 5 có chi phí là 4. 

-HẾT- 

 


