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Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam
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Ngày thi: 18/04/2021

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi này gồm 2 trang)

Câu 1. Hãy chỉ ra phân số lớn nhất trong các phân số sau:
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Câu 3. Ở hình bên, có bao nhiêu cách đi từ V đến C
theo các mũi tên?

Câu 4. An gấp mỗi con hạc hết 5 phút, Bình gấp hết 6 phút. Hai bạn bắt đầu gấp lúc
7h sáng. Hỏi đến 8h sáng, An đã gấp được nhiều hơn Bình bao nhiêu con hạc?

Câu 5. Một cửa hiệu cắt tóc có chính sách ưu đãi cho khách hàng có thẻ hội viên
như sau:

Lần cắt Giá tiền mỗi lần

5 lần cắt đầu tiên 40000 đồng

4 lần tiếp theo 30000 đồng

Từ lần thứ 10 trở đi 20000 đồng

Bác Dư đã sử dụng thẻ hội viên của mình để cắt tóc 15 lần. Hỏi bác đã trả tổng cộng
bao nhiêu tiền cho 15 lần đó?

Câu 6. Hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 được ghép từ 6 hình chữ nhật có cùng kích thước (xem
hình dưới đây). Biết chu vi hình chữ nhật 𝐴𝐺𝐾𝐸 là 16cm và chu vi hình chữ nhật
𝐷𝐸𝐹𝐶 là 22cm. Tính chu vi hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.
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444Câu 7. Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số mà nó chia hết cho 5 và có tổng các chữ số
bằng 16.

Câu 8. Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu đem số đó cộng với 345 thì được một số
có 3 chữ số giống nhau.

Câu 9. Trong tháng 7/2020, bạn Viên đi học bơi theo lịch: cách 1 ngày, học 1 ngày.
Nếu ngày học là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, bạn học 2 giờ; còn nếu là ngày khác thì bạn
học 1 giờ. Biết Viên học ngày đầu tiên vào Thứ Tư, mùng 1 tháng 7. Hỏi Viên đã học
tổng cộng bao nhiêu giờ bơi trong tháng 7/2020?

Câu 10. Trong một buổi tập thể dục, bốn bạn Vân, Mạnh,
Tiến, Cúc đứng ở bốn ô được đánh dấu X, Y, Z, T trong
hình bên. Biết rằng Mạnh đứng cùng hàng với Vân và cùng
cột với Tiến. Cúc và Tiến đứng cùng hàng, nhưng không
ở hai ô cạnh nhau. Hỏi bạn nào đứng ở ô đánh dấu X và
bạn nào đứng ở ô đánh dấu Y?

Câu 11. Hình bên được ghép từ 12 đoạn thẳng bằng nhau.
Một con cào cào nhảy qua các điểm của hình, theo cách:
Mỗi lần, nó nhảy từ một điểm đến một điểm khác, được
nối với điểm đó bởi một đoạn thẳng trong số 12 đoạn
thẳng trên. Hỏi, xuất phát từ điểm 𝐺, con cào cào có bao
nhiêu cách nhảy để sau 3 lần nhảy liên tiếp, nó lại trở về
điểm 𝐺?

Câu 12. Trên bảng có 20 số, từ 1 đến 20. Bạn Tuấn xóa đi 2 số bất kì, rồi ghi lên bảng
tổng của 2 số ấy. Sau đó, với 19 số có trên bảng, Tuấn lại làm như thế. Hỏi nếu Tuấn
cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi trên bảng chỉ có 1 số thì số ấy có chữ số hàng đơn
vị là mấy?

Câu 13. Trên bàn có bảy tấm thẻ, trên đó được ghi các số 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (trên mỗi
thẻ ghi 1 số). Ba bạn Thanh, Trà, Mai, mỗi bạn lấy 2 trong 7 tấm thẻ đó. Biết rằng,
tổng các số ghi trên hai tấm thẻ, mà mỗi bạn đã lấy, là như nhau. Hỏi ở tấm thẻ còn
lại trên bàn có ghi số mấy?

Câu 14. Cho một băng giấy có ghi số như ở hình dưới đây. Hỏi có bao nhiêu cách cắt
băng giấy thành 3 mảnh để được 3 số có tổng chia hết cho 5.

(Chú ý: Mỗi đường cắt đều nằm giữa hai chữ số đứng cạnh nhau.)
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Câu 15. Trong hộp có 7 thẻ, được ghi số từ 1 đến 7. Hai bạn Ngọc và Ánh, mỗi bạn

lấy ra 3 thẻ. Tổng 3 số trên các thẻ mà Ngọc lấy là 13. Tích 3 số trên các thẻ mà Ánh
lấy là 24. Hỏi ở thẻ còn lại trong hộp được ghi số mấy?
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