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ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

ĐỀ THI BẢNG B - KHỐI THCS 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

===================================================================================== 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

 Tên bài File chương trình Dữ liệu vào Dữ liệu ra Điểm 

Bài 1 Tam giác cân TAMGIAC.PAS Từ bàn phím Màn hình 3 

Bài 2 Bạt che nắng BATCHE.PAS BATCHE.INP BATCHE.OUT 3 

Bài 3 Hình vuông VUONG.PAS VUONG.INP VUONG.OUT 4 

Chú ý:   - Thời gian chạy chương trình trong mỗi bài không quá 2 giây. 

 

Bài 1. Tam giác cân 

Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương khác nhau x, y (x, y ≤ 10000 và mỗi 

số trên một dòng). Hãy tìm và in ra màn hình số nguyên dương z sao cho tam giác có 

độ dài 3 cạnh là 3 số x, y, z là tam giác cân có diện tích lớn nhất. 

Ví dụ: 

Nhập vào từ bàn phím In ra màn hình 

5 

7 

7 

 

Bài 2: Bạt che nắng 

Hiếu đi dự đám cưới ở một nhà hàng trong thành phố. Trời nắng nên con đường 

hành lang đi từ nhà hàng ra bãi giữ xe được che bởi các tấm bạt có kích thước khác 

nhau (đường hành lang là đường thẳng). Nhưng vì các chú bảo vệ lo nhận và giữ xe 

nên che các tấm bạt rất lộn xộn chỗ thì khít, chỗ thì chồng lên nhau, chỗ thì hở ra. Hiếu 

muốn tìm đoạn đường dài nhất trên đường mình đi được che kín bởi các tấm bạt. 

Cho N cặp số [Li,Ri], i=1..N (0<=Li,Ri<=60000) là vị trí đầu và vị trí cuối của 

mỗi tấm bạt theo chiều dài hành lang.  

Yêu cầu: Viết chương trình tìm độ dài lớn nhất của đoạn đường được che kín 

bởi các tấm bạt. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản BATCHE.INP 

- Dòng đầu chứa một số nguyên N (1<N<=10000) là số lượng tấm bạt. 

- N dòng tiếp theo mỗi dòng biểu diễn vị trí của mỗi tấm bạt theo chiều dài 

hành lang là Li và Ri (mỗi số cách nhau một dấu cách, Li < Ri). 

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản BATCHE.OUT một số nguyên duy nhất theo 

yêu cầu trên. 

Ví dụ: 

BATCHE.INP BATCHE.OUT Giải thích 

7 

7 12 

0 5 

20 25 

33 38 

6 8 

27 34 

11 19 

13 Đoạn đường được che kín dài nhất là 

từ vị trí 6 đến 19, được che bởi 3 tấm 

bạt là: 

6 8 

7 12 

11 19 
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Bài 3. Hình vuông 

Từ một hình vuông cho trước, ta vẽ các đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh kề 

của nó thì được một hình vuông mới nhỏ hơn. Tiếp tục, vẽ các đoạn thẳng nối trung 

điểm hai cạnh kề của hình vuông được tạo thành này thì được một hình vuông mới nhỏ 

hơn nữa. Cứ làm như vậy cho đến khi được tất cả N hình vuông. 

Các hình vuông theo thứ tự tăng dần về độ dài của các cạnh ta đánh số thứ tự từ 

1 đến N.  

Ở hình vuông thứ nhất ta ghi 4 số tự nhiên a, b, c, d trên 4 đỉnh của nó. 

Mỗi số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ hai được xác định bằng tổng của 2 số trên 

2 đỉnh gần với nó nhất của hình vuông thứ nhất. 

Mỗi số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ ba được xác định bằng tổng của 2 số trên 

2 đỉnh gần với nó nhất của hình vuông thứ hai. Cứ làm như vậy cho hết N hình vuông. 

Yêu cầu: Tính tổng các số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ N. 

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản VUONG.INP 

- Dòng đầu là số N (1<=N<=50) 

- Dòng thứ 2 chứa 4 số a, b, c, d mỗi số cách nhau 1 dấu cách 

(1<=a,b,c,d<=500) 

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản VUONG.OUT một số nguyên duy nhất theo yêu 

cầu trên. 

Ví dụ:  

VUONG.INP VUONG.OUT 

3 

1 3 5 7 

64 

Minh họa bằng hình vẽ với N = 3, a=1, b=3, c=5, d=7 
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