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Câu 1 (10 điểm). Cho hai số 𝑥, 𝑦 có tổng bằng 
. Chứng minh rằng

�𝑥
 � 𝑥� 	��𝑦
 − 𝑦 � 	� ≥ �.

Hỏi dấu bằng xảy ra khi nào?

Câu 2 (15 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 3 (15 điểm). Cho tam giác nhọn 𝐴𝐵𝐶 nội tiếp đường tròn �𝑂�. Trên cung 𝐵𝐶

nhỏ của �𝑂�, lấy điểm 𝐷 tùy ý, khác 𝐵,𝐶. Hạ 𝐷𝑋 ⊥ 𝐵𝐶 và 𝐷𝑌 ⊥ 𝐴𝐶. Gọi 𝑀,𝑁 tương

ứng là trung điểm của 𝐴𝐵, 𝑋𝑌 . Chứng minh rằng 𝐷𝑁𝑀 � ��∘.

Câu 4 (20 điểm). Cho hai số nguyên dương 𝑚,𝑛 và số nguyên tố 𝑝 sao cho

𝑝 �
𝑚� 𝑛



� �

√
𝑚𝑛.

Chứng minh rằng 𝑝� �𝑚 và 𝑝� �𝑛 là các số chính phương.

Câu 5 (20 điểm). Có 2019 tấm thẻ, trên mỗi tấm thẻ có ghi một số nguyên dương
không vượt quá 2019, và hai số ghi trên hai tấm thẻ bất kì là khác nhau. Hỏi có hay
không số nguyên dương 𝑛 sao cho ta có thể xếp 2019 tấm thẻ đó vào 𝑛 chiếc hộp, thỏa
mãn điều kiện: trong mỗi hộp, có thể chia các tấm thẻ thành hai nhóm mà tổng các số
ghi trên các tấm thẻ của một nhóm bằng 


� tổng các số ghi trên các tấm thẻ của nhóm

còn lại?

(Nếu trong nhóm chỉ có một tấm thẻ thì tổng các số ghi trên các tấm thẻ của nhóm đó
là số trên chính tấm thẻ ấy.)

Câu 6 (20 điểm). Xét tất cả các tấm vé số mà trên mỗi tấm có in một số có chín chữ
số, được tạo thành từ các chữ số 	, 
, �. Hai tấm vé số được gọi là “tách biệt” nếu trên
đó có in các số 𝑎	𝑎
 . . . 𝑎� và 𝑏	𝑏
 . . . 𝑏� mà 𝑎𝑖 ̸� 𝑏𝑖 với mọi 𝑖 � 	, 
, . . . , �.

(a) Chứng minh rằng có thể dùng ba màu xanh, đỏ và vàng để tô tất cả các tấm vé
số nói trên, sao cho mỗi tấm vé được tô một màu, và hai vé tách biệt được tô màu
khác nhau.

(b) Xét một cách tô thỏa mãn điều kiện ở phần (a). Giả sử trong cách tô đó, vé
	







 được tô màu đỏ, vé 








 được tô màu vàng; hỏi vé 	
�	
�	
� được
tô màu nào?

Hết


