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 BAN TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ 
 TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIX 
 NĂM 2013 
 ***          Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2013 
 

ĐỀ THI 
Bảng B Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Bình Định lần thứ XIX năm 2013 

 
- Thời gian thi: 150 phút (không kể thời gian phát đề, thí sinh làm bài trên máy tính) 
- Địa điểm: Phòng thi thực hành. 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………… 
Số báo danh: …………………………………………………………………………………… 
Trường: ………………………………………………………………………………………… 

 
Chú ý: - Các tập tin dữ liệu vào *.INP phải được đặt trong thư mục “\TRE19” 

 - Các tập tin bài làm *.PAS và dữ liệu ra *.OUT đặt trong thư mục riêng của từng thí sinh, 
ví dụ: thí sinh  có số báo danh SBD01 thì lưu các tập tin bài làm *.PAS và dữ liệu ra *.OUT vào 
thư mục \TRE19\SBD01\ 

 
Bài 1: Số hoàn hảo (3.0 điểm) 

Trong một buổi học nhóm, bạn An đố bạn Bình: hãy liệt kê các số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc 
bằng số tự nhiên N. Bạn An cho biết: số tự nhiên H là số hoàn hảo nếu tổng các ước số nhỏ hơn H 
của H (kể cả 1) bằng chính nó, ví dụ 6 là số hoàn hảo vì 6 = 1 + 2 + 3. 

Em hãy viết chương trình giúp bạn Bình tìm ra câu trả lời. 
Tên tập tin bài làm: BAI1.PAS 
Dữ liệu vào: Cho trong tập tin BAI1.INP, gồm duy nhất một số tự nhiên N (N<109). 
Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin BAI1.OUT, bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một số hoàn hảo nhỏ 
hơn hoặc bằng số N. 
Ví dụ:  

BAI1.INP BAI1.OUT 
50 6 = 1 + 2 + 3 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 
 
Bài 2: Bài toán diện tích tam giác (3.0 điểm) 

Cho một hình chữ nhật ABCD, cạnh AB=a, cạnh BC=b; a,b là các số nguyên dương trong 
khoảng [1, 100] và a > b. Một điểm M chạy trong đoạn BC với BM=x; x là số nguyên dương trong 
khoảng [0, b], một điểm N chạy trong đoạn CD với CN=x. 

Em hãy viết chương trình tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN 
khi M, N di chuyển. 
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Tên tập tin bài làm: BAI2.PAS 
Dữ liệu vào: Cho trong tập tin BAI2.INP, gồm một dòng ghi hai số nguyên dương lần lượt là a, b; 
hai số a,b cách nhau ít nhất một dấu cách. 
Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin BAI2.OUT, gồm bốn dòng: 

+ Dòng đầu là giá trị lớn nhất của diện tích tam giác AMN (một chữ số thập phân) 
+ Dòng thứ hai là một giá trị x để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất 
+ Dòng thứ ba là giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN (một chữ số thập phân) 
+ Dòng thứ tư là một giá trị x để diện tích tam giác AMN đạt giá trị nhỏ nhất. 

Ví dụ:  
BAI2.INP BAI2.OUT 

10 6 30.0 
0 
17.5 
5 

 
Bài 3: Mã hoá theo khoá (4.0 điểm) 

Cho trước khoá là một hoán vị của N số tự nhiên (1, 2, …, N). Khi đó, để mã hoá một xâu kí 
tự ta có thể chia xâu thành từng nhóm N kí tự (riêng nếu nhóm cuối cùng không đủ N kí tự thì ta có 
thể thêm các khoảng trống vào sau cho đủ) rồi hoán vị các kí tự trong từng nhóm theo khoá. Ví dụ: 
với khoá 3241 (n=4), xâu kí tự ‘quyn’ được mã hoá thành ‘yunq’, xâu kí tự ‘hon’ được mã hoá 
thành ‘no h’. Sau đó, ghép lại theo thứ tự các nhóm ta được một xâu đã mã hoá. Ví dụ: với khoá 
3241 (n=4), xâu kí tự ‘quynhon’ được mã hoá thành ‘yunqno h’. 

Em hãy viết chương trình mã hoá một xâu kí tự cho trước. 
Tên tập tin bài làm: BAI3.PAS 
Dữ liệu vào: Cho trong tập tin BAI3.INP, gồm ba dòng: 

- Dòng thứ nhất: chứa số tự nhiên N 
- Dòng thứ hai là hoán vị của các số từ 1 đến N (các giá trị cách nhau ít nhất một dấu cách) 
- Dòng thứ ba chứa một xâu ký tự cần mã hoá. 

Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin BAI3.OUT, gồm một dòng là xâu kết quả. 
Ví dụ:  

BAI3.INP BAI3.OUT 
5 
1 5 2 4 3 
tinhoctre 

Toihnc ter 

 
 
 

------------------------Hết--------------------------- 


