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Câu 1.
#580015

Câu 2.
#579997

Câu 3.
#579995

Câu 4.
#579998

Câu 5.
#580014

Một đơn vị máu sẽ hết hạn sau 10! = 10.9.8. 1 giây. Yasin đã hiến máu vào trưa ngày 1
tháng Một. Hỏi đơn vị máu đó của Yasin sẽ hết hạn vào ngày nào? Ngày được viết dưới
dạng NN/TT 
(A unit of blood expires after 10! = 10.9.8. 1 seconds. Yasin donates a unit of blood at noon
of January 1. On what day does his unit of blood expire? (DD/MM))

A. 22/01

B. 02/01

C. 12/01

D. 12/02

E. 11/02

Tổng của tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện trung vị của tập hợp các số 4, 6, 8, 17 và
x bằng với trung bình cộng của 5 số đó là bao nhiêu? 
(What is the sum of all real numbers x for which the median of the numbers 4,6,8,17 , and
x is equal to the mean of those five numbers?)

A.

B. -5

C. 0

D.

E. 5

Trường học của Portia có số học sinh nhiều gấp 3 lần trường học của Lara. Biết rằng cả hai
trường có tổng cộng 2600 học sinh. Hỏi trường học của Portia có bao nhiêu học sinh?
(Portia's school has three times as many students as Lara's. Know that both schools have a
total of 2600 students. How many students does Portia's school have?)

A. 650

B. 2000

C. 1950

D. 600

E. 2050

Số 19! được viết dưới hệ thập phân là 121 6T5 100 40M 832 H00 với T, M và H biểu diễn
cho các chữ số chưa biết. Giá trị T + M + H là bao nhiêu? 
(The base-ten representation for 19! is 121 6T5 100 40M 832
H00, where T, M, and H denote digits that are not given. What is T + M + H?)

A. 12

B. 17

C. 3

D. 8

E. 14

Alice, Bob và Charlie đang đi bộ và tự hỏi thị trấn gần nhất còn cách bao xa. Alice nói:
"Chúng ta cách thị trấn gần nhất ít nhất 6 dặm". Bob đáp lại: "Chúng ta cách thị trấn gần
nhất nhiều nhất 5 dặm". Charlie sau đó nhận xét: "Thực ra thị trấn gần nhất cách chúng ta
nhiều nhất 4 dặm". Hóa ra không có lời nào trong ba bạn là đúng cả. Gọi d là khoảng cách
cho tới thị trấn gần nhất. Khoảng nào dưới đây cho đúng khoảng giá trị của d?
(Alice, Bob and Charlie are walking and wondering how far away the nearest town is. "We're
at least six miles from the nearest town," said Alice. Bob replied, "We are at most 5 miles
from the nearest town." Charlie then remarked, "Actually the nearest town is at most 4 miles
away." It turned out that none of the three statements were true. Let d be the distance in
miles to the nearest town. Which of the following intervals is the set of all possible values
of d?)

A. (5;+  )

B. (5;6)

C. (4;5)

D. (0;4)

E. (4;6)
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Ôn luyện

Câu 6.
#580002

Câu 7.
#579999

Câu 8.
#580013

Câu 9.
#580003

Joy có 30 thanh gỗ mỏng với chiều dài khác nhau và là các số nguyên từ 1 cm tới 30 cm.
Bạn ấy đặt các thanh gỗ với chiều dài 3 cm, 7 cm và 15 cm lên bàn. Sau đó bạn ấy muốn
chọn một thanh gỗ thứ tư sao cho khi kết hợp với 3 thanh gỗ trên bàn sẽ được bốn cạnh
của một hình tứ giác có diện tích dương. Hỏi bạn ấy có bao nhiêu cách chọn thanh gỗ thứ
tư? 
(Joy has 30 thin rods, one each of every integer length from 1 cm through 30 cm. She
places the rods with lengths 3 cm, 7 cm, and 15 cm on a table. She then wants to choose a
fourth rod that she can put with these three to form a quadrilateral with positive area. How
many of the remaining rods can she choose as the fourth rod?)

A. 18

B. 19

C. 16

D. 17

E. 20

Khi lái xe trên đường cao tốc, Megan nhận ra rằng xe của cô đã đi được tổng cộng 15951
dặm (được báo trên đồng hồ xe). Ðây là một số đối xứng (tức là, đọc từ trái qua phải giống
như đọc từ phải qua trái). Hai giờ sau, đồng hồ xe hiển thị số đối xứng tiếp theo. Hỏi vận tốc
trung bình của cô ấy trong hai giờ vừa qua là bao nhiêu dặm/giờ? 
(Driving along a highway, Megan noticed that her odometer showed 15951 (miles). This
number is a palindrome—it reads the same forward and backward. Then 2 hours later, the
odometer displayed the next higher palindrome. What was her average speed, in miles per
hour, during this 2-hour period?)

A. 50

B. 70

C. 65

D. 55

E. 60

Như trong hình bên dưới, một khối đa diện đều (khối đa diện gồm 12 mặt ngũ giác đều) lơ
lửng trong không gian với hai mặt nằm ngang song song nhau. Có bao nhiêu cách di
chuyển từ mặt đáy trên xuống mặt đáy dưới thông qua một dãy các mặt liền kề sao cho mỗi
mặt được đi qua nhiều nhất một lần và không được phép di chuyển từ ô dưới lên ô trên? 
(As shown in the figure below a regular dodecahedron (the polyhedron consisting of 12
congruent regular pentagonal faces) floats in space with two horizontal faces. Note that
there is a ring of five slanted faces adjacent to the top face, and a ring of five slanted faces
adjacent to the bottom face. How many ways are there to move from the top face to the
bottom face via a sequence of adjacent faces so that each face is visited at most once and
moves are not permitted from the bottom ring to the top ring?) 

A. 125

B. 405

C. 250

D. 640

E. 810

Cho S là tập hợp các điểm (x,y) trên mặt phẳng tọa độ sao cho hai trong số ba giá trị 3, x +
2 và y – 4 bằng nhau và không nhỏ hơn giá trị còn lại. Khẳng định nào dưới đây về tập hợp
S là đúng? 
(Let S be the set of points (x,y) in the coordinate plane such that two of the three
quantities 3, x+2, and y-4 are equal and the third of the three quantities is no greater than
this common value. Which of the following is a correct description of S?)

A. Gồm một điểm duy nhất (a single point)

B. Ba đường cắt nhau tại ba điểm riêng biệt (three lines whose pairwise intersections
are three distinct points)

C. Gồm hai đường thẳng cắt nhau (two intersecting lines)
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Ôn luyện

Câu 10.
#579996

Câu 11.
#580016

Câu 12.
#580005

Câu 13.
#580011

Câu 14.

D. Một tam giác (a triangle)

E. Ba tia chung gốc (three rays with a common endpoint)

Cho một hình vuông và bốn hình tam giác đều như hình dưới đây. Mỗi tam giác có một
cạnh nằm trên cạnh của hình vuông sao cho độ dài mỗi cạnh bằng 2 và đỉnh thứ ba của mỗi
tam giác trùng với tâm của hình vuông. Phần diện tích nằm trong hình vuông nhưng nằm
ngoài các hình tam giác được tô xám. Hỏi diện tích phần tô xám bằng bao nhiêu? 

 
(The figure below shows a square and four equilateral triangles, with each triangle having a
side lying on a side of the square, such that each triangle has side length 2 and the third
vertices of the triangles meet at the center of the square. The region inside the square but
outside the triangles is shaded. What is the area of the shaded region?)

A.

B. 4

C.

D.

E.

Cho X và Y là tổng của các dãy số sau 
X=10+12+14+….+100 
Y=12+14+16+….+102 
Tính Y-X. 
(Let X and Y be the following sums of arithmetic sequences: 
X=10+12+14+….+100 
Y=12+14+16+….+102 
What is the value of Y-X?)

A. 102

B. 92

C. 112

D. 98

E. 100

Cho một dãy số với  ,  , và  số dư khi chia  +  cho 3 với mọi 
 . Do đó dãy số trên là dãy số 0, 1, 1, 2, 0, 2,... 

Hỏi tổng  có giá trị bằng
bao nhiêu? 
(Define a sequence recursively by  ,  , và   the remainder when  
+   is divided by 3, for all   . Thus the sequence starts 0, 1, 1, 2, 0, 2. 
What is   ?)

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

E. 7

Giá trị biểu thức:  là? 

(What is the value of  ?)

A.

B.

C.

D.

E.

Cho khẳng định: "Nếu n không là số nguyên tố thì n-4 là số nguyên tố". Giá trị nào dưới đây

Tổng số câu hỏi: 25

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25

 3/7



Ôn luyện

#579994

Câu 15.
#580018

Câu 16.
#580009

Câu 17.
#580007

Câu 18.
#580012

của n chứng minh khẳng định là sai? 
(Consider the statement, "If n is not a prime, then n-4 is prime". Which of the following
values of n is a counterexample to this statement?)

A. 19

B. 11

C. 33

D. 25

E. 15

Tất cả những tam giác trong hình dưới đây đều đồng dạng với tam giác cân ABC, AB =
******. Mỗi hình trong 7 tam giác nhỏ có diện tích bằng 1 và ABC có diện tích là 40. Hỏi diện
tích hình thang DBCE là bao nhiêu? 
(All of the triangles in the diagram below are similar to iscoceles triangle ABC, in
which AB=******. Each of the 7 smallest triangles has area 1, and ABC has area 40. What is
the area of trapezoid DBCE?) 

A. 20

B. 16

C. 18

D. 22

E. 24

Các góc nhọn của một tam giác vuông lần lượt là  và  , trong đó  và  là các số
nguyên tố. Hỏi giá trị nhỏ nhất có thể có của  là bao nhiêu? 
(The acute angles of a right triangle are    and   , where    and both a and b are
prime numbers. What is the least possible value of b?)

A. 3

B. 2

C. 7

D. 11

E. 5

Từ ba phần tư hình tròn đường kính 4 inch có thể được cuộn thành một hình nón tròn thẳng
bằng cách gắn hai bán kính với nhau. Hỏi thể tích hình nón là bao nhiêu inch ?
(Three-quarters of a 4-inch diameter circle can be rolled into a straight circular cone by
attaching two radii together. What is the volume of the cone in inch3?) 

3

A.

B.

C.

D.

E.

Có bao nhiêu số nguyên dương  thỏa mãn  không

chia hết cho 3? (Biết rằng [x] được coi là số nguyên lớn nhất không vượt quá x) 
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Ôn luyện

Câu 19.
#580001

Câu 20.
#580010

Câu 21.
#580887

Câu 22.
#580008

(For how many positive integers    is  not divisible

by 3? (Recall that    is the greatest integer less than or equal to x.))

A. 26

B. 23

C. 25

D. 22

E. 24

Cho n là một số tự nhiên lớn hơn 4, hai bạn Bela và Jenn chơi một trò chơi trên đoạn 
của trục số thực. Hai người luân phiên thực hiện trò chơi, Bela là người chơi trước. Tại lượt
chơi đầu tiên, Bela chọn một số thực bất kì trên đoạn  . Sau đó, tại mỗi lượt chơi, mỗi
người sẽ chọn một số thực trên đoạn  sao cho số này phải có khoảng cách lớn hơn 1
so với bất kì số nào đã được chọn trước đó. Người chơi nào đến lượt mình không thể chọn
nữa là người thua. Biết rằng cả hai bạn đều chơi rất giỏi, hỏi ai là người chiến thắng? 
(Bela and Jenn play the following game on the closed interval [0,n] of the real number line,
where n is a fixed integer greater than 4. They take turns playing, with Bela going first. At his
first turn, Bela chooses any real number in the interval [0,n]. Thereafter, the player whose
turn it is chooses a real number that is more than one unit away from all numbers previously
chosen by either player. A player unable to choose such a number loses. Using optimal
strategy, which player will win the game?)

A. Dela là người chiến thắng khi và chỉ khi  là số lẻ. (Bela will win if and only if n is
odd.)

B. Bela luôn là người chiến thắng. (Bela will always win.)

C. Jenn là người chiến thắng khi và chỉ khi  . (Jenn will win if and only if n > 8)

D. Jenn là người chiến thắng khi và chỉ khi  là số lẻ. (Jenn will win if and only if n is
odd.)

E. Jenn luôn là người chiến thắng. (Jenn will always win.)

Có bao nhiêu  điểm (i,j) trong mặt phẳng tọa độ, sao cho i và j là các số nguyên nhận giá trị
từ 1 tới 5? 
(How many points (i,j) in the coordinate plane, where i and j are integers
between 1 and 5, inclusive?)

A. 25

B. 6

C. 10

D. 5

E. 125

Thị trấn Hamlet tính số lượng trong cuộc khảo sát: cứ 3 con mèo thì bằng 1 con ngựa, cứ 4
con cừu thì bằng 1 con bò, và cứ 3 con vịt thì bằng 1 con mèo. Hỏi kết quả nào dưới đây
không thể là tổng số các con vật mèo, ngựa, cừu, bò và vịt trong thị trấn Hamlet? 
(The town of Hamlet has 3 cats for each horse, 4 sheep for each cow, and 3 ducks for each
mèo. Which of the following could not possibly be the total number of cats, horses, sheep,
cows, and ducks in Hamlet?)

A. 59

B. 41

C. 66

D. 61

E. 47

Chú kiến Andy sống trên một mặt phẳng tọa độ với vị trí hiện tại là (-20,20) và hướng về
phía đông (tức chiều dương của trục Ox). Andy di chuyển một đơn vị sau đó quay trái 90°.
Từ vị trí mới, Andy di chuyển thêm 2 đơn vị sau đó quay trái 90°. Sau đó, bạn ấy di chuyển
thêm 3 đơn vị và sau đó lại quay trái 90°. Cứ tiếp tục quá trình như vậy, mỗi lần Andy lại đi
tăng thêm một đơn vị và sau đó luôn quay trái 90°. Hỏi vị trí của Andy sau khi quay trái lần
thứ 2020 là tọa độ nào? 
(Andy the Ant lives on a coordinate plane and is currently at (-20;20) facing east (that is, in
the positive x-direction). Andy moves 1 unit and then turns 90° degrees left. From there,
Andy moves 2 units (north) and then turns 90° degrees left. He then moves 3 units (west)
and again turns 90° degrees left. Andy continues his progress, increasing his distance each
time by 1 unit and always turning left. What is the location of the point at which Andy makes
the 2020th left turn?)

A. (-1030;-994)
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Ôn luyện

Câu 23.
#580004

Câu 24.
#580889

Câu 25.
#580000

B. (-1030;-990)

C. (-1026;-990)

D. (-1026-994)

E. (-1022;-994)

Cho một lục giác đều có độ dài cạnh là 2, vẽ về phía trong hình lục giác này 6 nửa đường
tròn có đường kính là các cạnh của hình lục giác (xem hình vẽ). Tính diện tích phần được
tô đậm (phần nằm bên trong lục giác nhưng nằm ngoài cả 6 nửa đường tròn)? 
(As shown in the figure below, six semicircles lie in the interior of a regular hexagon with
side length 2 so that the diameters of the semicircles coincide with the sides of the hexagon.
What is the area of the shaded region—inside the hexagon but outside all of the
semicircles?) 

A.

B.

C.

D.

E.

Daphne được ba người bạn thân thường xuyên ghé thăm: Alice, Beatrix, và Claire. Alice cứ
ba ngày tới thăm một lần, Beatrix thì cứ bốn ngày đến một lần, còn Claire thì năm ngày một
lần. Biết rằng cả ba bạn cùng đến thăm Daphne vào ngày hôm qua. Hỏi có bao nhiêu ngày
trong số 365 ngày tiếp theo có chính xác hai người bạn cùng đến thăm Daphne? 
(Daphne is visited periodically by her three best friends: Alice, Beatrix, and Claire. Alice
visits every third day, Beatrix visits every fourth day, and Claire visits every fifth day. All three
friends visited Daphne yesterday. How many days of the next 365-day period will exactly
two friends visit her?)

A. 48

B. 54

C. 56

D. 60

E. 66

Cánh đồng của bác nông dân Pythagoras có hình một tam giác vuông. Các cạnh góc vuông
của tam giác có độ dài là 3 và 4 đơn vị. Bác nông dân canh tác trên cả cánh đồng, ngoại trừ
một khoanh đất nhỏ hình vuông S tại góc vuông như trong hình vẽ (khi nhìn từ trên cao
trông nó giống như kí hiệu góc vuông). Khoảng cách ngắn nhất từ mảnh đất S tới cạnh
huyền là 2 đơn vị. Hỏi bác nông dân canh tác trên bao nhiêu phần cánh đồng? 
(Farmer Pythagoras has a field in the shape of a right triangle. The right triangle's legs have
lengths 3 and 4 units. In the corner where those sides meet at a right angle, he leaves a
small unplanted square S so that from the air it looks like the right angle symbol. The rest of
the field is planted. The shortest distance from S to the hypotenuse is 2 units. What fraction
of the field is planted?) 

A.
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B.

C.

D.

E.
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