
8
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

VMTC 2021VMTC 2021
Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam

888
Ngày thi: 18/04/2021

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi này gồm 3 trang)

Câu 1. Tìm chữ số tận cùng trong biểu diễn thập phân của số 𝑆 � 	��
����� · · ·�
�
	�.

(Ở đây, 𝑛� kí hiệu tích của 𝑛 số nguyên dương đầu tiên.)

Câu 2. Trên một bãi cỏ có rất nhiều con châu chấu đậu. Sau mỗi tiếng chuông, có
một số con bay đi. Sau tiếng chuông đầu tiên, có một con bay đi. Kể từ tiếng chuông
thứ hai, số châu chấu bay đi sau mỗi tiếng chuông gấp hai lần số châu chấu bay đi sau
tiếng chuông ngay trước đó. Hỏi có tất cả bao nhiêu con châu chấu đã bay đi sau 	�

tiếng chuông?

Câu 3. Tìm chữ cái thứ 2020 trong dãy vô hạn 𝑉𝑀𝑇𝐶𝑉𝑀𝑇𝐶𝑉𝑀𝑇𝐶 . . .

Câu 4. Ba hình vuông bằng nhau được xếp thành một hình có trục đối xứng, như ở

hình dưới đây. Tính tỉ số
𝐴𝐵
 �𝐵𝐶


𝐴𝐶

.

𝐴

𝐵

𝐶

Câu 5. Cho số thực 𝑥 thoả mãn 𝑥�
	

𝑥
� �. Tính 𝑇 � 𝑥� �

	

𝑥�
.

Câu 6. Tìm số nguyên 𝑥, biết

	�	 �	� � 𝑥� � 	�𝑎𝑏.

(𝑎, 𝑏 là các chữ số.)

Câu 7. Giải phương trình

�𝑥� 	�
 � �𝑥� 
�
 � · · ·� �𝑥� 	���
 � 	
 � 

 � · · ·� 	��
.

Câu 8. Cho 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 là các số thực, sao cho với mọi số thực 𝑥, ta có:

𝑥� − �𝑥� � �𝑥
 � 𝑥� 	 � 𝑎�𝑥� 	�� � 𝑏�𝑥� 	�� � 𝑐�𝑥� 	�
 � 𝑑�𝑥� 	� � 𝑒.

Tìm 𝑎� 𝑏� 𝑐� 𝑑� 
𝑒.
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888Câu 9. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴, có 𝐵𝐴𝐶 � ��∘ và 𝐴𝐵 � 

√
�. Lấy điểm 𝐷 trên

cạnh 𝐴𝐶 sao cho 𝐵𝐷 � 𝐴𝐷. Tính độ dài đoạn thẳng 𝐶𝐷.

𝐴

𝐵 𝐶

𝐷

Câu 10. Xét các số 𝑎, 𝑏, 𝑐 thoả mãn: � ≤ 𝑎 ≤ 	 ≤ 𝑏 ≤ 
 ≤ 𝑐 và 𝑎 � 𝑏 � 𝑐 � . Tìm giá trị
lớn nhất của tổng 𝑎
 � 𝑏
 � 𝑐
.

Câu 11. Hai đội cờ thi đấu với nhau, mỗi đấu thủ của đội này thi đấu đúng một ván
với mỗi đấu thủ của đội kia. Biết rằng, tổng số ván cờ hai đội phải đấu gấp  lần tổng
số đấu thủ của cả hai đội. Hỏi tổng số đấu thủ của cả hai đội có thể là bao nhiêu?

Câu 12. Hai bạn Minh và Châu có một số tiền như nhau, và mỗi bạn đều dùng hết
số tiền mình có để mua cam, táo. Mỗi quả cam có giá ���� đồng, mỗi quả táo có giá
���� đồng. Số quả cam và số quả táo Minh mua bằng nhau; số tiền dùng mua cam và
số tiền dùng mua táo của Châu bằng nhau. Số cam và táo Minh mua ít hơn số cam và
táo Châu mua 	 quả. Hỏi trước khi mua, mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Câu 13. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 mà trên cạnh 𝐴𝐵 có điểm 𝐸 và trên cạnh 𝐵𝐶 có điểm
𝐹, sao cho 𝐴𝐸 � �, 𝐶𝐹 �  và 𝐶𝐷𝐹 � 𝐹𝐷𝐸. Tìm diện tích hình vuông đã cho.

𝐴 𝐵

𝐶𝐷

𝐸

𝐹

Câu 14. Xét hình chữ nhật có chiều dài không vượt quá hai lần chiều rộng. Gọi 𝑃 và

𝑆 lần lượt là chu vi và diện tích hình chữ nhật đó. Tìm giá trị lớn nhất của
𝑃 


𝑆
.

Câu 15. Xét các số nguyên 𝑥, 𝑦 thoả mãn �𝑥 � 𝑦 � �. Hỏi biểu thức 𝑆 � |𝑥| � |𝑦| đạt
giá trị bé nhất tại các giá trị nào của 𝑥, 𝑦?

Câu 16. Cho 𝑛 là một số nguyên dương có đúng 
 ước nguyên tố và 𝑛
 có đúng � ước
nguyên dương. Hỏi 𝑛 có bao nhiêu ước nguyên dương?
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888Câu 17. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 � 𝐴𝐶 � ; 𝐵𝐸 và 𝐻 là đường cao và trực tâm của
tam giác đó. Biết rằng, 𝐶𝐸 � 	. Tính độ dài đoạn 𝐴𝐻.

𝐴

𝐵 𝐶

𝐸
𝐻

Câu 18. Một lớp học có �� học sinh giỏi Toán, � học sinh giỏi Lý, � học sinh giỏi
Hóa và � học sinh giỏi tiếng Anh. Biết rằng, có 5 học sinh giỏi cả bốn môn và mỗi em
trong số học sinh còn lại của lớp đều giỏi đúng ba môn trong bốn môn đó. Hỏi lớp học
có bao nhiêu học sinh?

Câu 19. Với mỗi số nguyên dương 𝑛, kí hiệu 𝑛* �
𝑛� 		



nếu 𝑛 lẻ, và 𝑛* �

𝑛



nếu 𝑛

chẵn. Cho số nguyên dương 𝑚 thoả mãn(︀
��𝑚*�*�*

)︀*
� 	��.

Tìm các số dư có thể trong phép chia 𝑚 cho 		.

Câu 20. Tìm tất cả các số nguyên 𝑛 > � để có thể điền chín số 	, 
, �, �, , �, �, �, 𝑛 vào
chín ô vuông con của bảng � × � (ở mỗi ô chỉ điền một số), sao cho: các tổng của � số
cùng hàng bằng nhau.
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