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Bài 1: (4 điểm) - Trạng thái hòm thư (đặt tên trong bài làm là bai1.pas) 
 Cho N hòm thư được đánh số thứ tự từ 1 đến N (0 < N < 200). Ban đầu tất cả các 
hòm thư đều đóng. Một người đưa thư bắt đầu đến mở tất cả các hòm thư có số thứ tự là 
bội số của 2. Sau đó anh ta thay đổi trạng thái của tất cả các hòm thư có số thứ tự là bội  
của 3, nghĩa là nếu chúng đang mở thì đóng lại, nếu chúng đang đóng thì mở ra. Rồi lại 
tiếp tục thay đổi trạng thái của tất cả các hòm thư có số thứ tự là bội của 4, v.v... 
 Quá trình trên tiếp tục cho đến hòm thư có số thứ tự là bội của N. 
 Hãy viết chương trình thực hiện quá trình trên và hiển thị trạng thái cuối cùng của 
các hòm thư trên 2 dòng: 
 - Dòng 1: Số thứ tự của hòm thư. 
 - Dòng 2: Trạng thái của hòm thư (M: Mở, D: Đóng) 
 Ví dụ: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  D M M D M M M M D M 
 

Bài 2: (5 điểm) - Nguyên tố rút gọn (đặt tên trong bài làm là bai2.pas) 
 Số nguyên tố rút gọn của một số nguyên dương N chính là tổng các ước nguyên 
tố của N.  
 Ví dụ:  N = 252 = 2.2.3.3.7 (n có 3 ước nguyên tố là 2, 3 và 7) 

   Số nguyên tố rút gọn của n là 2 + 3 + 7 = 12 
 Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 
 a. Nhập số tự nhiên N từ bàn phím, in ra số nguyên tố rút gọn của N 
(1 < N < 1.000.000) 
 b. Nhập 2 số nguyên a, b không vượt quá 10.000 (a < b). In ra các số có cùng số 
nguyên tố rút gọn với n trong đoạn a đến b và số lượng các số tìm được. 
 Ví dụ:  

 
 
 
 
 

 * Mỗi thí sinh tạo một folder (thư mục) có tên HSG9-<Số báo danh của thí 
sinh> chứa trong ổ đĩa D:\ và lưu các file bài làm vào đó. Ví dụ: HSG9-014 

 * Bài làm lần lượt đặt tên là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas, bai4.pas tương ứng 
với câu hỏi trong đề thi. 

 * Trong bài làm không được chứa thông tin thể hiện về đơn vị trường, họ tên, 
sbd,... Những bài phạm quy sẽ bị trừ điểm hoặc loại bỏ theo quy định đánh dấu bài. 
 

Nhap N = 252 
So nguyen to rut gon  cua N = 12 
Nhap a, b: 1  200 
Cac so co cung so nguyen to rut gon voi n: 
35  42  84  126  168   175 
Co 6 so 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Bài 3: ( 5 điểm) - Diện tích tam giác (đặt tên trong bài làm là bai3.pas) 
 Cho một hình vuông ABCD với độ dài cạnh là a 
(a là số nguyên dương, 1 < a < 100). Một điểm M chạy 
trên đoạn BC và một điểm N chạy trên đoạn CD với CN = 
BM = x (x là một số nguyên không âm, 0 < x < a). 
 Viết chương trình tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 
nhất của diện tích tam giác AMN khi M, N di động, với độ 
dài cạnh hình vuông được nhập từ bàn phím. 
 

 Ví dụ: 
Dữ liệu vào Dữ liệu ra 

Nhap do dai canh cua 
hinh vuong ABCD: 10 

Dien tich lon nhat cua tam giac AMN: 50.0 khi x = 0 
Dien tich nho nhat cua tam giac AMN: 37.5 khi x = 5 

Nhap do dai canh cua 
hinh vuong ABCD: 8 

Dien tich lon nhat cua tam giac AMN: 32.0 khi x = 0 
Dien tich nho nhat cua tam giac AMN: 24.0 khi x = 4 

 
Bài 4: (6 điểm) - Độ cao của số (đặt tên trong bài làm là bai4.pas) 

Ta gọi độ cao của một số nguyên dương K là tổng giá trị các chữ số của K.  
Ví dụ: số 25362 có độ cao là 18.  
Cho dãy số nguyên dương A gồm N phần tử a1, a2, ..., aN. 
(1 ≤ N ≤ 1000, 1 ≤ i ≤ N, 0 < ai  ≤ 2147483647) 

 

 Viết chương trình tính độ cao của các phần tử trong dãy số A từ file DOCAO.INP 
và ghi kết quả ra file DOCAO.OUT; Quy ước các file như sau: 
Dữ liệu vào: Ghi trong file văn bản DOCAO.INP có cấu trúc như sau: 
 - Dòng 1: Ghi số nguyên dương N, là số lượng phần tử của dãy số. 
 - Dòng 2: Ghi N số nguyên dương, số thứ i là giá trị của phần tử ai trong dãy số, 
các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. 
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DOCAO.OUT theo cấu trúc như sau: 
 - Dòng 1: Ghi N số nguyên dương t1, t2, ..., tN, với ti là độ cao của số của ai. Các 
số được ghi cách nhau một dấu cách. 
Ví dụ: 

DOCAO.INP DOCAO.OUT 
5 
247    5    32000    334    27 

13    5    5   10    9  

 
 

- HỂT - 
 
 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
 - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
 

          A              B 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG 9 NĂM HỌC 2015-2016 
MÔN: TIN HỌC 9.  

Yêu cầu chung: 
 Yêu cầu chương trình chạy thông suốt.   (1-3 điểm) 
 + Hoàn thành đúng phần khai báo các biến:   (1,0 điểm) 

+ Viết đúng thuật toán (cách giải):    (1-3 điểm) 
+ Viết đúng thủ tục/hàm:      (1,0 điểm)  
- Chương trình chạy cho kết quả đúng, đảm bảo điều kiện tối đa của bài 

toán: khai báo đầy đủ, đảm bảo giới hạn của điều kiện, trình bày có cấu trúc rõ 
ràng cho điểm tối đa.  

- Chương trình cho kết quả sai:  
+ Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán hoàn chỉnh, tổng số điểm 

không vượt quá 50% số điểm của câu. 
+ Không khai báo đảm bảo biến, mỗi biến trừ 0.25 điểm. 
+ Cấu trúc chương trình không hoàn chỉnh (thiếu PROGRAM, BEGIN, 

END,...): - 0.25 đ/ lỗi 
 

Bài 1: (4 điểm) - Trạng thái hòm thư 
 Chương trình chạy hoàn chỉnh, thỏa mãn các giá trị test: 04 điểm 
 - Cấu trúc chương trình, khai báo biến đảm bảo (biến nguyên, mảng): 1 đ 
 - Viết đúng thuật toán: 1 đ 
 * Các lỗi trừ điểm: 
  - Không kiểm tra giá trị N: - 0.5 đ 
  - Chương trình không đảm bảo cấu trúc chương trình: - 0.25 đ/lỗi 
 
Bài 2: (5 điểm) - Nguyên tố rút gọn  
 Chương trình chạy hoàn chỉnh, thỏa mãn các giá trị test: 05 điểm 
 - Cấu trúc chương trình, khai báo biến đảm bảo: 1 đ 
 a. (2 đ)  Nhập giá trị từ bàn phím và kiểm tra giới hạn: 0.5 đ 
    Viết đúng thuật toán tìm số nguyên tố: 0.5 đ, ước nguyên tố: 0.5 đ 
     Kết quả in đúng: 0.5 đ 
 b. (2 đ) Tìm được tất cả các nguyên tố rút gọn trong [a,b]: 1.5 đ, số lượng: 0.5 đ 
 * Các lỗi trừ điểm: 
  - Không kiểm tra giá trị giới hạn, sai kiểu biến: - 0.25 đ/lỗi 
  - Chương trình không đảm bảo cấu trúc chương trình: - 0.25 đ/lỗi 
Test mẫu: 

Số nt rút gọn của n: 283 
283, 562, 1124, 2248, 4496, 8877, 8992, 9485 

n=562 
a=100 b=10000 

8 
Số nt rút gọn của n: 33 
134, 248, 483, 496, 627, 663, 690, 935, 992 

n=4675 
a=100  b=1000 

9 
Số nt rút gọn của n: 133 
262, 524 

n=34322 
a=100   b=1000 

2 
Số nt rút gọn của n: 234 n=687675 

a=10 b=100 1145, 1374, 1589, 2270, 2453, 2748 



Bài 3: (5 điểm) - Diện tích tam giác 
 Chương trình chạy hoàn chỉnh, thỏa mãn các giá trị test: 05 điểm 
 - Cấu trúc chương trình, khai báo biến đảm bảo: 0.5 đ 
 - Nhập giá trị từ bàn phím và kiểm tra giới hạn: 0.5 đ 
 - Viết được hàm/thủ tục hoặc thuật toán tính diện tích AMN: 1 đ 
 - Tìm được Smax, Smin với mỗi x tương ứng: 1.5 đ/kết quả. 
 * Các lỗi trừ điểm: 
  - Không kiểm tra giá trị giới hạn, sai kiểu biến: - 0.25 đ/lỗi 
  - Chương trình không đảm bảo cấu trúc chương trình: - 0.25 đ/lỗi 
 
Bài 4: (6 điểm) - Độ cao của số  
         Chương trình chạy hoàn chỉnh, thỏa mãn các giá trị test: 06 điểm 
 - Cấu trúc chương trình, khai báo biến đảm bảo: 2 đ 
 - Viết được hàm/thủ tục hoặc thuật toán tính độ cao: 1.5 đ 
 - Viết được hàm/thủ tục hoặc thuật toán đọc/xuất dữ liệu ra file: 0.75 đ/kết quả 
  Kết quả thực hiện đúng: 1 đ. 
 * Các lỗi trừ điểm: 
  - Vi phạm giới hạn dãy số: - 0.25 đ/lỗi 
  - Chương trình không đảm bảo cấu trúc chương trình: - 0.25 đ/lỗi 
 

 
 
Ghi chú: 
 + Do mỗi bài làm có thể có nhiều cách giải khác nhau đều cho kết quả đúng, 
giám khảo căn cứ biểu điểm của từng câu để chấm. 
 + Biểu điểm chi tiết (đến 0,25) của các câu, tổ giám khảo bàn bạc, thống nhất chi 
tiết chấm cho hợp lý. 
 + Điểm của toàn bài không làm tròn số. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


