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Câu 1. Ba bạn An, Bình và Chi cùng mua đồ tại một hiệu sách. An mua 1 bút chì, 15
quyển vở và 2 bút máy; Bình mua 2 bút chì, 25 quyển vở và 4 bút máy; Chi mua 3 bút
chì, 10 quyển vở và 6 bút máy. Biết rằng, An mua hết 185 nghìn đồng, Bình mua hết
345 nghìn đồng. Hỏi Chi mua hết bao nhiêu tiền?

Câu 2. Trên bàn có năm tấm thẻ, trên đó được ghi các số 6, 14, 15, 25 và 35 (trên mỗi
thẻ ghi một số). Hai bạn Hùng và Yến, mỗi bạn lấy 2 trong 5 tấm thẻ đó. Biết rằng,
tích 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 3. Có 3 chiếc thùng, trong đó thùng 1 đang đựng đầy nước; thùng 2 và thùng 3

không có nước. Nếu đổ hết nước từ thùng 1 sang thùng 2 thì mới được 	
� thùng. Nếu đổ

nước từ thùng 1 sang thùng 3 thì khi thùng 3 đầy nước, ở thùng 1 còn lại 

� thùng. Biết

rằng, cả 3 thùng chứa được 
�� lít nước. Hỏi thùng 1 chứa được bao nhiêu lít nước?

Câu 4. Có bốn tấm tôn giống hệt nhau, mỗi tấm đều có hình tam giác vuông với cạnh
huyền bằng 2021mm và một cạnh góc vuông bằng 1945mm. Tính chu vi của hình nhận
được, sau khi ghép 4 tấm tôn đó như dưới đây:

2021mm

194
5mm

Câu 5. Trong năm 2021 có bao nhiêu ngày mà số thứ tự tháng và số thứ tự ngày của
nó đều là số nguyên tố (ví dụ, 31/3 là một ngày như thế)?

Câu 6. Ba bạn Nobita, Xuka và Chaien cùng nhau gấp hạc giấy. Biết rằng, Xuka gấp
nhanh gấp đôi Nobita, còn Nobita gấp nhanh gấp rưỡi Chaien. Tổng số con hạc mà
Nobita và Chaien gấp được là 120. Hỏi Xuka gấp được bao nhiêu con?

Câu 7. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng chia tam giác 𝐴𝐵𝐶 thành
hai tam giác, mà một trong hai tam giác đó có diện tích gấp đôi diện tích tam giác
còn lại?

Câu 8. Đặt 𝑚 � �
�. Gọi 𝑥 là số tự nhiên thỏa mãn 𝑚𝑚 � �𝑥. Tìm số tự nhiên 𝑛 sao
cho �𝑛 � 𝑥.
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666Câu 9. Người ta sơn toàn bộ 6 mặt của một khối lập phương bằng gỗ, cạnh 3dm, và
dùng hết 360g sơn. Sau đó, người ta cắt khối lập phương thành 27 khối lập phương nhỏ
rời nhau, có cạnh 1dm. Hỏi cần dùng thêm bao nhiêu gam sơn để sơn hết những mặt
chưa được sơn của tất cả các khối lập phương nhỏ?

Câu 10. Chiều cao trung bình của Xuân và Hạ lớn hơn chiều cao của Xuân 2cm. Chiều
cao trung bình của Xuân, Hạ và Thu lớn hơn chiều cao trung bình của Xuân và Hạ
2cm. Hỏi Thu cao hơn Xuân bao nhiêu cm?

Câu 11. Trong 
�
	 số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số không chia hết cho 3
và các chữ số của nó chỉ là � hoặc 
?

Câu 12. Số 𝑁 � 𝑎

 · · · 

𝑏 có 2021 chữ số, trong đó, tất cả các chữ số nằm giữa hai
chữ số 𝑎 và 𝑏 đều là 2. Biết rằng, 𝑁 chia hết cho 72. Tìm 𝑎, 𝑏.

Câu 13. Mỗi bạn An, Bình và Cương đều viết ra danh sách 20 quyển truyện tranh
mình đã đọc trong kỳ nghỉ Tết vừa qua. Sau khi gạch bỏ tên những quyển truyện được
nhiều hơn một người đọc, danh sách của An còn lại 13 quyển, danh sách của Bình còn
lại 16 quyển. Hỏi danh sách của Cương còn lại ít nhất bao nhiêu quyển?

Câu 14. Tìm số chính phương nhỏ nhất có đúng 4 ước nguyên tố phân biệt.

Câu 15. Một người đổi một tờ 200 nghìn đồng thành các tờ tiền có mệnh giá 1
nghìn đồng, 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng (mỗi loại mệnh giá đều có ít nhất một
tờ). Biết rằng, số tờ 2 nghìn đồng gấp 10 lần số tờ 1 nghìn đồng. Hỏi có bao nhiều tờ 5
nghìn đồng?

Câu 16. Ta viết 10 số nguyên dương đầu tiên thành “hình tam giác” như sau:

7
4 8
2 5 9
1 3 6 10

Hỏi nếu tiếp tục viết các số nguyên dương tiếp theo, theo quy tắc được thể hiện ở hình
trên, thì số 
�
	 nằm ở cột thứ bao nhiêu, tính từ trái qua phải?

Câu 17. Kể từ khi có lợn tiết kiệm, mỗi ngày An đều bỏ vào lợn 𝑘 nghìn đồng, với
𝑘 là một số nguyên dương. Tính đến hết ngày sinh nhật năm nay, An bỏ lợn được
500 nghìn đồng. Tính đến hết ngày đầu tiên của tháng sinh nhật năm nay, An bỏ
lợn được 400 nghìn đồng; tính đến hết ngày cuối cùng của tháng đó, An bỏ lợn được
535 nghìn đồng. Hỏi sinh nhật của An là ngày, tháng nào?
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666Câu 18. Có bao nhiêu phân số tối giản
𝑎

𝑏
, mà 𝑎, 𝑏 là các số nguyên dương, 𝑏 > 	, thỏa

mãn 𝑎× 𝑏 � 
	�.

Câu 19. Một quán giải khát có 6 bình đựng nước hoa quả, trong đó có 1 bình nước Mơ,
các bình còn lại đựng nước Dâu và nước Sấu. Thể tích nước hoa quả trong các bình là
	ℓ, 	�ℓ, 	�ℓ, 	�ℓ, 
�ℓ, �	ℓ. Biết rằng số lít nước Dâu gấp đôi số lít nước Sấu. Hỏi quán đó
có bao nhiêu lít nước Mơ?

Câu 20. Có bao nhiêu cách xếp năm bạn An, Bình, Chi, Duy, Giang thành một hàng
dọc sao cho: An và Chi cùng đứng trước Giang, còn Bình đứng trước Duy?
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