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LỜI GIẢI ĐỀ THI MYTS 2019 – VÒNG 2

Môn: Toán 6

Ngày thi: 21/04/2019

Thời gian làm bài: 120 phút

“Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.”

Bài 1 (10 điểm). Cho các hình vuông có cạnh lần lượt bằng 2 cm; 3 cm; 4 cm và 5 cm như trong hình vẽ
dưới đây. Tính diện tích phần được tô đậm.
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Lời giải. Diện tích của hình tô đậm sẽ bằng tổng diện tích các hình vuông trừ đi diện tích hai tam giác vuông
màu trắng (có kích thước các cạnh góc vuông của hai tam giác lần lượt là 5; 5 và 4; 6) và cộng thêm diện tích
hai tam giác vuông với kích thước các cạnh góc vuông của hai tam giác lần lượt là 1; 3 và 2; 3: Vậy, diện tích
cần tính bằng 52 C 42 C 32 C 22 �

1
2
� 5 � 5 � 1

2
� 4 � 6C 1

2
� 1 � 3C 1

2
� 2 � 3 D 34 .cm2/:

Bài 2 (15 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số N D ab mà cả a và b đều là ước của N ?

Lời giải. Do ab chia hết cho cả hai số a; b nên b chia hết cho a và 10a chia hết cho b: Đặt b D ka với k

nguyên dương, k < 10; thì ta có 10 chia hết cho k: Suy ra k 2 f1; 2; 5g:

� Với k D 1; ta có b D a và các số N thỏa mãn là 11; 22; : : : ; 99 (có 9 số).

� Với k D 2; ta có b D 2a và các số N thỏa mãn là 12; 24; 36; 48 (có 4 số).

� Với k D 5; ta có b D 5a và có duy nhất một số N thỏa mãn là 15:

Vậy, có tất cả 9C 4C 1 D 14 số N thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 3 (15 điểm). Chứng minh rằng tổng số chữ số 1 xuất hiện trong các số 1; 2; : : : ; 399 bằng tổng số chữ
số 3 xuất hiện trong các số đó.

Lời giải. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 399; ta thấy

� Các số có chứa đúng một chữ số 1 có dạng 1a; b1; 1cd ; 2e1; 21f ; 31g; 3h1 với a; b; c; d; e; f; g; h

là các chữ số khác 1: Có tất cả 6 � 9C 9 � 9 D 135 số như vậy.

� Các số có chứa đúng hai chữ số 1 có dạng 211; 311; 1a1; 11b với a; b là các chữ số khác 1: Có tất cả
2C 2 � 9 D 20 số như vậy.

� Đúng một số chứa đúng ba chữ số 1 là 111:

Như vậy, số chữ số 1 xuất hiện trong các số tự nhiên từ 1 đến 399 là 135 � 1C 20 � 2C 1 � 3 D 178: .1/

Hoàn toàn tương tự, ta tính được số chữ số 3 xuất hiện trong các số tự nhiên từ 1 đến 399 cũng là 178: .2/

Từ .1/ và .2/; ta có điều phải chứng minh.



Câu
lạ

c bộ
To

án
họ

c m
uô

n
m

àu

Bài 4 (20 điểm). Lan và Điệp dùng các que diêm để xếp các ngôi nhà. Lan xếp những ngôi nhà rời nhau
như trong Hình 1; còn Điệp xếp một dãy những ngôi nhà liền nhau, như trong Hình 2.

Hình 1. Hình 2.

Hai bạn đã dùng tổng cộng 55 que diêm để xếp các ngôi nhà. Hỏi, mỗi bạn đã xếp được bao nhiêu ngôi nhà?

Lời giải. Gọi a là số ngôi nhà mà Lan đã xếp và b là số ngôi nhà mà Điệp đã xếp (a; b là các số nguyên
dương). Khi đó, tổng số que diêm mà Lan đã dùng là 6a và tổng số que diêm mà Điệp đã dùng là 5b C 1:

Theo đề bài, ta có 6aC 5b C 1 D 55; hay 6aC 5b D 54: Suy ra 5b chia hết cho 6; tức b chia hết cho 6:

Mặt khác, ta lại có 5b < 54; hay b < 54
5

< 11 nên b D 6: Từ đó a D 4: Vậy, Lan đã xếp được 4 ngôi nhà và
Điệp đã xếp được 6 ngôi nhà.

Bài 5 (20 điểm). Chứng minh rằng mỗi số nguyên dương n > 6 đều có thể viết được thành tổng của hai số
nguyên dương lớn hơn 1 và nguyên tố cùng nhau.

Lời giải. Với n lẻ, ta có n D 2k C 1; trong đó k là số nguyên không nhỏ hơn 3 (do n > 6). Thế thì
n D k C .k C 1/ và .k; k C 1/ D 1; suy ra khẳng định của bài toán đúng trong trường hợp này.

Với n chia 4 dư 2; ta có nD4kC2; trong đó k là số nguyên lớn hơn 1 (do n>6). Thế thì nD.2k�1/C.2kC3/

và .2k�1; 2kC3/D1; suy ra khẳng định của bài toán đúng trong trường hợp này.

Với n chia hết cho 4; ta có nD4k; trong đó k là số nguyên lớn hơn 1 (do n>6). Thế thì nD.2k�1/C.2kC1/

và .2k�1; 2kC1/D1; suy ra khẳng định của bài toán đúng trong trường hợp này.

Vậy, khẳng định của bài toán đúng trong mọi trường hợp. Ta có điều phải chứng minh.

Bài 6 (20 điểm). An muốn cắt một tấm bìa hình vuông có cạnh bằng 5 cm thành các tấm bìa hình chữ
nhật có độ dài các cạnh là các số nguyên (theo đơn vị cm) và không có hai tấm bìa nào bằng nhau. Hỏi,
An có thể nhận được nhiều nhất bao nhiêu tấm bìa? (Hai tấm bìa được gọi là bằng nhau nếu chúng có thể
chồng khít lên nhau.)

Lời giải. Giả sử số mảnh bìa An thu được không nhỏ hơn 8: Ta thấy

� Có không quá một mảnh bìa có diện tích 1 .cm2/I

� Có không quá một mảnh bìa có diện tích 2 .cm2/I

� Có không quá một mảnh bìa có diện tích 3 .cm2/I

� Có không quá một mảnh bìa có diện tích 5 .cm2/I

� Có không quá hai mảnh bìa có diện tích 4 .cm2/I

� Có không quá một mảnh bìa có diện tích 6 .cm2/I

� Không có mảnh bìa nào có diện tích 7 .cm2/:
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Do đó, tổng diện tích của 8 mảnh bìa nhỏ nhất (8 mảnh bìa có diện tích nhỏ nhất) mà An thu được không nhỏ
hơn 1C 2C 3C 5C 2 � 4C 6C 8 D 33 > 25; mâu thuẫn. Như vậy, An chỉ có thể thu được không quá 7

mảnh bìa. Mặt khác, cách cắt sau thỏa mãn số mảnh bìa thu được là 7:

Vậy, An có thể thu được nhiều nhất 6 mảnh bìa.
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