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(Đề thi này gồm 2 trang)

Câu 1. Cho các số hữu tỉ dương 𝑥, 𝑦, 𝑧 thỏa mãn:
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Tìm giá trị của biểu thức
𝑥𝑦𝑧

𝑥𝑦 � 𝑦𝑧 � 𝑧𝑥
.

Câu 2. Tìm chữ cái thứ 2021 trong dãy vô hạn 𝑉𝑀𝑇𝐶𝑉𝑀𝑇𝐶𝑉𝑀𝑇𝐶 . . .

Câu 3. Tìm hai chữ số tận cùng trong biểu diễn thập phân của số �	
�
	.

Câu 4. Cho các số 𝑥, 𝑦, 𝑧 khác 0 thoả mãn:
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Hãy tìm 𝑧.

Câu 5. Xét bốn số nguyên dương phân biệt 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 không vượt quá 5. Tìm giá trị lớn
nhất của 𝑎𝑏 − 𝑐𝑑.

Câu 6. Thống kê điểm thi học kỳ môn Toán của một tổ, cô giáo thấy có một điểm 10,
một điểm 9, một điểm 8 và tất cả các điểm còn lại đều là 6. Biết điểm trung bình thi
học kỳ môn Toán của tổ đó là 7. Hỏi tổ đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 7. Tuấn đi từ nhà đến trường hết 40 phút, trong đó, 20 phút đầu đi với vận tốc
3km/h, 20 phút sau đi với vận tốc 6km/h. Hỏi nếu Tuấn đi với vận tốc 3km/h trên nửa
đầu của quãng đường và với vận tốc 6km/h trên nửa còn lại, thì thời gian đi là bao
nhiêu phút?

Câu 8. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng chia tam giác đó thành hai
tam giác có chu vi bằng nhau?

Câu 9. Có bao nhiêu số hữu tỉ 𝑥 mà số nguyên lớn nhất không vượt quá 𝑥 bằng
𝑥� 
�
�


�
	
?

Câu 10. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả 3 và 7, mà trong các chữ số
của nó có đúng hai chữ số 3, và các chữ số còn lại đều là 7.
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777Câu 11. 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 12. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴 có 𝐴𝐵 � �, 𝐴𝐶 � �. Trên cạnh 𝐵𝐶 lấy các
điểm 𝑀,𝑁 sao cho 𝐶𝑀 � �, 𝐵𝑁 � 
. Tính số đo của 𝑀𝐴𝑁.

Câu 13. Người ta đặt vào mỗi ô vuông màu xám của
bảng � × �, ở hình bên, 0 hoặc 1 ngôi sao tàng hình, sao
cho số được ghi ở mỗi ô màu trắng bằng tổng số ngôi sao
được đặt vào các ô màu xám có chung cạnh hoặc đỉnh với
ô màu trắng đó. Hỏi trong bảng có bao nhiêu ngôi sao
tàng hình?

Câu 14. Đặt 𝑎 � 
�
	. Cho 𝑏 là số nguyên dương thỏa mãn 
�𝑎 � 𝑏𝑏. Hỏi 𝑏 có bao nhiêu
ước nguyên dương?

Câu 15. Một nhóm học sinh có tỷ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam lớn hơn
�


�
, nhưng nhỏ hơn

�

	�
. Hỏi nhóm đó có ít nhất bao nhiêu học sinh?

Câu 16. Sắp xếp độ dài bốn cạnh và một đường chéo của một tứ giác theo thứ tự tăng
dần, ta được dãy: 3; 4; 6; 9; 14. Hỏi độ dài đường chéo đó bằng bao nhiêu?

Câu 17. 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?

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. 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.

Câu 20. Hà chọn hai số nguyên dương, rồi viết tổng bình phương của chúng lên một
tấm bảng. Hà đưa tấm bảng ấy cho Dương xem, rồi đố Dương đoán được hai số đó.

◇ Dương nói: Tớ chịu, vì có nhiều cặp số có tổng bình phương bằng số cậu đã viết.

◇ Hà nói: Tớ cho cậu biết thêm, tổng hai số đó lớn hơn 10.

Ngay sau khi Hà nói, Dương đã đoán đúng hai số ấy. Hỏi hai số Hà đã chọn là hai
số nào?
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