BÀI TOÁN TỒN TẠI
1. Ba bé gái từ Anh, Pháp, Mỹ đi dự trại hè quốc tế. Ba bạn có tuổi khác nhau và đều yêu
thích âm nhạc. Chỉ có Anna và bạn đến từ Anh chơi piano. chỉ có Kate và bạn Từ Pháp
chơi violon. Julia chơi ghita và lớn hơn bạn đến từ PHáp. Các bạn biết chơi piano không
chơi ghita. Bạn chơi ghi ta là người lớn nhất. Hỏi ai đến từ quốc gia nào? chơi nhạc cụ
gì?
2. Chứng minh công thức sau bằng phương pháp quy nạp:
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3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên n > 0 ta luôn có bất đẳng thức:
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4. Có thể chia các số tự nhiên từ 1 đến 21 thành các nhóm đôi một rời nhau sao cho trong
mỗi nhóm, số lớn nhất bằng tổng của các số còn lại hay không?
5. Có thể tìm được hay không 5 số nguyên sao cho các tổng của hai số trong 5 số đó lập
thành 10 số nguyên liên tiếp?
6. Trên đường thẳng cho tập X gồm ác điểm thỏa mãn: mỗi điểm M thuộc X là trung điểm
của một đoạn nối hai điểm thuộc X. Chứng minh rằng: tập X là tập vô hạn.
7. Xét bàn cờ vua 8x8. Chứng minh rằng nếu xuất phát từ ô góc, quân mã không thể đi hết
bàn cờ, mỗi ô một lầm và kết thúc ở góc đối diện.
8. Trong một giá sách có 25 ngăn. Có một ngăn nhiều nhất có 10 quyển sách. Chứng minh
rằng có ít nhất 3 ngăn sách chứa cùng số sách. (Các ngăn có thể không có sách)
9. Trong mặt phẳng Oxy, xét tập R gồm những điểm tọa độ nguyên dương (x, y) biết x < 13,
y < 11. Mỗi điểm này được tô bằng một màu trắng, xanh hoặc đỏ.
CMR: tồn tại một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ và đỉnh của nó
là các đỉnh của R và được tô cùng màu.
10. Chứng minh: với nguyên dương n bất kỳ, luôn tồn tại số tự nhiên chỉ gồm chữ số 0 và
chữ số 1 chia hết cho n
11. Tìm số m tối thiểu sao cho: một bộ m số nguyên bất kỳ bao giờ cũng tìm được 2 số có
tổng hoặc hiệu chia hết cho 10
12. Cho một nhóm 6 người. Trong đó 2 người bất kỳ hoặc là bạn hoặc là kẻ thù của nhau.
Chứng minh rằng luôn tìm được một nhóm 3 người hoặc bạn lẫn nhau hoặc thù lẫn
nhau.

THUẬT TOÁN
1. Vẽ sơ đồ khối biểu diễn thuật toán: nhập vào một dãy có n phần tử và in ra phần tử
lớn nhất trong dãy
2. Vẽ sơ đồ khối nhập vào cỡ của một ma trận (nguyên dương) và nhập lần lượt các
phần tử của ma trận
3. Giống như bài 2, thêm điều kiện: các phần tử đều dương.
4. Vẽ sơ đồ thuật toán in ra tất cả các số có 4 chữ số khác nhau.
5. Xác định độ phức tạp của các thuật toán trong bài 1-4.
6. Xác định độ phức tạp của các đoạn chương trình sau:
a. procedure bubbleSort( list : array of items )
loop = list.count;
for i = 0 to loop-1 do:
swapped = false
for j = 0 to loop-1 do:
if list[j] > list[j+1] then
swap( list[j], list[j+1] )
swapped = true
return list
b. for each (u,v)
dist[u][v] = w(u,v)
for each v
dist[v][v] = 0
for k from 1 to |V|
for i from 1 to |V|
for j from 1 to |V|
if dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j] then
dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]
c. procedure Dijkstra(G, a, z)
for i := 1 to n
L(v[i]) := ∞
L(a) := 0
S := ∅
while z ∉ S
u := đỉnh thuộc S có L(u) nhỏ nhất
S := S ∪ {u}

for all v ∉ S
if L(u) + w(u, v) < L(v)
L(v) := L(u) + w(u, v)
return L(z)

