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Câu 1 (10 điểm). Cho hai số 𝑎, 𝑏 có tích bằng 	. Chứng minh rằng

�𝑎� 𝑏�
(︀
𝑎 � 𝑏

)︀
≥ �.

Hỏi dấu bằng xảy ra khi nào?

Câu 2 (15 điểm). Tìm tất cả các số nguyên tố 𝑝 sao cho 𝑝
 � 
� có ít nhất hai ước
nguyên tố lớn hơn 𝑝.

Câu 3 (15 điểm). Cho 
�	� số 𝑎	, 𝑎
, . . . , 𝑎
�	� có tổng lớn hơn 	. Chứng minh rằng tồn
tại số nguyên dương 𝑛 ≤ 
�	� sao cho tất cả các số 𝑎𝑛, 𝑎𝑛 � 𝑎𝑛−	, . . ., 𝑎𝑛 � 𝑎𝑛−	 � · · ·� 𝑎	
đều là số dương.

Câu 4 (20 điểm). Cho 𝑎, 𝑏, 𝑐 là các số nguyên, sao cho 𝑎𝑏 � 𝑏𝑐 � 𝑐𝑎 � 	 chia hết cho �.
Chứng minh rằng 𝑎� 𝑏� 𝑐� 𝑎𝑏𝑐 cũng chia hết cho �.

Câu 5 (20 điểm). Trên đoạn thẳng 𝐴𝐵, lấy hai điểm phân biệt 𝐶 và 𝐷 tuỳ ý sao cho
𝐶 nằm giữa 𝐴 và 𝐷. Dựng các hình vuông 𝐴𝐶𝑀𝑁 , 𝐴𝐷𝐺𝐻, 𝐵𝐶𝑃𝑄 và 𝐵𝐷𝐸𝐹 , sao cho
trong hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 𝐴𝐵, một nửa mặt phẳng chứa 𝑀,𝑃 , và
nửa mặt phẳng còn lại chứa 𝐺,𝐸. Gọi 𝐼 là giao điểm của 𝑄𝐻 và 𝐹𝑁 . Chứng minh rằng
𝐼𝐶 � 𝐼𝐷.

Câu 6 (20 điểm). Mỗi lớp �𝐴, �𝐵, �𝐶 đều có �� học sinh. Biết rằng, mỗi học sinh thuộc
một trong ba lớp đó, đều quen ít nhất �
 học sinh thuộc hai lớp còn lại. Chứng minh
rằng tồn tại hai học sinh, thuộc hai lớp khác nhau, quen nhau và cùng quen ít nhất �

bạn thuộc lớp còn lại.

(Lưu ý, nếu 𝐴 quen 𝐵 thì 𝐵 cũng quen 𝐴.)

Hết


