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Problem 1:

Define x ⋄ y to be |x− y| for all real numbers x and y. What is the
value of (1 ⋄ (2 ⋄ 3))− ((1 ⋄ 2) ⋄ 3) ?

(A) −2 (B) −1 (C) 0 (D) 1 (E) 2

Problem 2:

In rhombus ABCD, point P lies on segment AD so that BP ⊥ AD,
AP = 3, and PD = 2. What is the area of ABCD ? (Note: The
figure is not drawn to scale.)

A P

B C

D

(A) 3
√
5 (B) 10 (C) 6

√
5 (D) 20 (E) 25

Problem 3:

How many three-digit positive integers have an odd number of even
digits?

(A) 150 (B) 250 (C) 350 (D) 450 (E) 550

Problem 4:

A donkey suffers an attack of hiccups and the first hiccup happens at
4:00 one afternoon. Suppose that the donkey hiccups regularly every
5 seconds. At what time does the donkey’s 700th hiccup occur?

(A) 15 seconds after 4:58 (B) 20 seconds after 4:58

(C) 25 seconds after 4:58 (D) 30 seconds after 4:58

(E) 35 seconds after 4:58
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Problem 5:

What is the value of (
1 + 1

3

) (
1 + 1

5

) (
1 + 1

7

)√(
1− 1

32

) (
1− 1

52

) (
1− 1

72

) ?
(A)

√
3 (B) 2 (C)

√
15 (D) 4 (E)

√
105

Problem 6:

How many of the first ten numbers of the sequence 121, 11211,
1112111, . . . are prime numbers?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Problem 7:

For how many values of the constant k will the polynomial x2+kx+36
have two distinct integer roots?

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 14 (E) 16

Problem 8:

Consider the following 100 sets of 10 elements each:

{1, 2, 3, . . . , 10},
{11, 12, 13, . . . , 20},
{21, 22, 23, . . . , 30},
...

{991, 992, 993, . . . , 1000}.

How many of these sets contain exactly two multiples of 7 ?

(A) 40 (B) 42 (C) 43 (D) 49 (E) 50
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Problem 9:

The sum
1

2!
+

2

3!
+

3

4!
+ · · ·+ 2021

2022!

can be expressed as a− 1
b! , where a and b are positive integers. What

is a+ b ?

(A) 2020 (B) 2021 (C) 2022 (D) 2023 (E) 2024

Problem 10:

Camila writes down five positive integers. The unique mode of these
integers is 2 greater than their median, and the median is 2 greater
than their arithmetic mean. What is the least possible value for the
mode?

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11 (E) 13

Problem 11:

All the high schools in a large school district are involved in a fund-
raiser selling T-shirts. Which of the choices below is logically equiv-
alent to the statement “No school bigger than Euclid HS sold more
T-shirts than Euclid HS”?

(A) All schools smaller than Euclid HS sold fewer T-shirts than
Euclid HS.

(B) No school that sold more T-shirts than Euclid HS is bigger than
Euclid HS.

(C) All schools bigger than Euclid HS sold fewer T-shirts than Eu-
clid HS.

(D) All schools that sold fewer T-shirts than Euclid HS are smaller
than Euclid HS.

(E) All schools smaller than Euclid HS sold more T-shirts than Eu-
clid HS.
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Problem 12:

A pair of fair 6-sided dice is rolled n times. What is the least value
of n such that the probability that the sum of the numbers face up
on a roll equals 7 at least once is greater than 1

2 ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Problem 13:

The positive difference between a pair of primes is equal to 2, and
the positive difference between the cubes of the two primes is equal
to 31106. What is the sum of the digits of the least prime that is
greater than those two primes?

(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 13 (E) 16

Problem 14:

Suppose that S is a subset of {1, 2, 3, . . . , 25} such that the sum of
any two (not necessarily distinct) elements of S is never an element
of S. What is the maximum number of elements S may contain?

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16

Problem 15:

Let Sn be the sum of the first n terms of an arithmetic sequence that
has a common difference of 2. The quotient S3n

Sn
does not depend

on n. What is S20 ?

(A) 340 (B) 360 (C) 380 (D) 400 (E) 420
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Problem 16:

The diagram below shows a rectangle with side lengths 4 and 8 and
a square with side length 5. Three vertices of the square lie on three
different sides of the rectangle, as shown. What is the area of the
region inside both the square and the rectangle?

A

B

C

D

F

E

(A) 15
1

8
(B) 15

3

8
(C) 15

1

2
(D) 15

5

8
(E) 15

7

8

Problem 17:

One of the following numbers is not divisible by any prime number
less than 10. Which is it?

(A) 2606 − 1 (B) 2606 + 1 (C) 2607 − 1 (D) 2607 + 1

(E) 2607 + 3607
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Problem 18:

Consider systems of three linear equations with unknowns x, y, and
z,

a1x+ b1y + c1z = 0

a2x+ b2y + c2z = 0

a3x+ b3y + c3z = 0,

where each of the coefficients is either 0 or 1 and the system has a
solution other than x = y = z = 0. For example, one such system
is ⟨1x + 1y + 0z = 0, 0x + 1y + 1z = 0, 0x + 0y + 0z = 0⟩ with a
nonzero solution of (x, y, z) = (1,−1, 1). How many such systems of
equations are there? (The equations in a system need not be distinct,
and two systems containing the same equations in a different order
are considered different.)

(A) 302 (B) 338 (C) 340 (D) 343 (E) 344
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Problem 19:

Each square in a 5 × 5 grid is either filled or empty, and has up to
eight adjacent neighboring squares, where neighboring squares share
either a side or a corner. The grid is transformed by the following
rules:

� Any filled square with two or three filled neighbors remains
filled.

� Any empty square with exactly three filled neighbors becomes
a filled square.

� All other squares remain empty or become empty.

A sample transformation is shown in the figure below.

Initial Transformed

Suppose the 5 × 5 grid has a border of empty squares surround-
ing a 3 × 3 subgrid. How many initial configurations will lead to
a transformed grid consisting of a single filled square in the center
after a single transformation? (Rotations and reflections of the same
configuration are considered different.)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Initial Transformed

(A) 14 (B) 18 (C) 22 (D) 26 (E) 30
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Problem 20:

Let ABCD be a rhombus with ∠ADC = 46◦. Let E be the midpoint
of CD, and let F be the point on BE such that AF is perpendicular
to BE. What is the degree measure of ∠BFC ?

(A) 110 (B) 111 (C) 112 (D) 113 (E) 114

Problem 21:

Let P (x) be a polynomial with rational coefficients such that when
P (x) is divided by the polynomial x2+x+1, the remainder is x+2,
and when P (x) is divided by the polynomial x2+1, the remainder is
2x+ 1. There is a unique polynomial of least degree with these two
properties. What is the sum of the squares of the coefficients of that
polynomial?

(A) 10 (B) 13 (C) 19 (D) 20 (E) 23

Problem 22:

Let S be the set of circles that are tangent to each of the three circles
in the coordinate plane whose equations are x2+y2 = 4, x2+y2 = 64,
and (x− 5)2 + y2 = 3. What is the sum of the areas of all the circles
in S ?

(A) 48π (B) 68π (C) 96π (D) 102π (E) 136π

Problem 23:

Ant Amelia starts on the number line at 0 and crawls in the following
manner. For n = 1, 2, 3, Amelia chooses a time duration tn and
an increment xn independently and uniformly at random from the
interval (0, 1). During the nth step of the process, Amelia moves
xn units in the positive direction, using up tn minutes. If the total
elapsed time has exceeded 1 minute during the nth step, she stops
at the end of that step; otherwise, she continues with the next step,
taking at most 3 steps in all. What is the probability that Amelia’s
position when she stops will be greater than 1 ?

(A)
1

3
(B)

1

2
(C)

2

3
(D)

3

4
(E)

5

6
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Problem 24:

Consider functions f that satisfy |f(x)− f(y)| ≤ 1
2 |x− y| for all real

numbers x and y. Of all such functions that also satisfy the equation
f(300) = f(900), what is the greatest possible value of

f
(
f(800)

)
− f

(
f(400)

)
?

(A) 25 (B) 50 (C) 100 (D) 150 (E) 200

Problem 25:

Let x0, x1, x2, . . . be a sequence of numbers, where each xk is either
0 or 1. For each positive integer n, define

Sn =
n−1∑
k=0

xk2
k.

Suppose 7Sn ≡ 1 (mod 2n) for all n ≥ 1. What is the value of the
sum

x2019 + 2x2020 + 4x2021 + 8x2022 ?

(A) 6 (B) 7 (C) 12 (D) 14 (E) 15
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1. Giả sử phép tính x ⋄ y có giá trị bằng |x − y| với mọi số thực x và y. Hỏi
giá trị của biểu thức (1 ⋄ (2 ⋄ 3))− ((1 ⋄ 2) ⋄ 3) là bao nhiêu?

(A) −2 (B) −1 (C) 0 (D) 1 (E) 2

2. Trong hình thoi ABCD lấy điểm P trên cạnh AD sao cho BP ⊥ AD,
AP = 3 và PD = 2. Diện tích hình thoi ABCD là bao nhiêu đơn vị diện
tích?

(A) 3
√
5 (B) 10 (C) 6

√
5 (D) 20 (E) 25

3. Có bao nhiêu số nguyên dương có 3 chữ số mà số các chữ số chẵn trong số
đó là một số lẻ?

(A) 150 (B) 250 (C) 350 (D) 450 (E) 550

4. Một con lừa đang bị nấc. Lần nấc đầu tiên diễn ra vào lúc 4:00 chiều. Giả
sử rằng con lừa sẽ nấc sau mỗi 5 giây. Hỏi con lừa nấc lần thứ 700 vào lúc
mấy giờ?

(A) 15 giây sau thời điểm 4:58. (B) 20 giây sau thời điểm 4:58.

(C) 25 giây sau thời điểm 4:58. (D) 30 giây sau thời điểm 4:58.

(E) 35 giây sau thời điểm 4:58.

5. Giá trị của biểu thức dưới đây là bao nhiêu?(
1 +

1

3

)(
1 +

1

5

)(
1 +

1

7

)
√(

1− 1

32

)(
1− 1

52

)(
1− 1

72

)
(A)

√
3 (B) 2 (C)

√
15 (D) 4 (E)

√
105
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6. Cho dãy số 121, 11211, 1112111, ... Hỏi trong số 10 số hạng đầu tiên của
dãy đã cho có bao nhiêu số nguyên tố?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

7. Có bao nhiêu giá trị của hệ số k thỏa mãn rằng đa thức x2+ kx+36 có hai
nghiệm nguyên phân biệt?

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 14 (E) 16

8. Cho 100 tập hợp, mỗi tập hợp gồm 10 phần tử như dưới đây.

{1; 2; 3; ...; 10},

{11; 12; 13; ...; 20},

{21; 22; 23; ...; 30},

...

{991; 992; 993; ...; 1000}.

Trong các tập hợp trên có bao nhiêu tập hợp chứa đúng hai phần tử là bội
của 7?

(A) 40 (B) 42 (C) 43 (D) 49 (E) 50

9. Giá trị của biểu thức

1

2!
+

2

3!
+

3

4!
+ · · ·+ 2021

2022!

có thể biểu diễn dưới dạng a− 1

b!
với a và b là các số nguyên dương. Hỏi giá

trị của a+ b là bao nhiêu?

(A) 2020 (B) 2021 (C) 2022 (D) 2023 (E) 2024

10. Camila viết 5 số nguyên dương. Mốt duy nhất của các số này lớn hơn trung
vị của chúng 2 đơn vị. Trung vị của những số này lại lớn hơn trung bình
cộng của chúng 2 đơn vị. Hỏi giá trị mốt của những số này có thể nhỏ nhất
bằng bao nhiêu?

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11 (E) 13
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11. Một quận nọ có tất cả các trường học đều tham gia vào việc bán áo gây quỹ
từ thiện. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào tương đương với mệnh
đề: “Không có trường nào có nhiều học sinh hơn trường Euclid HS bán được
nhiều áo hơn trường Euclid HS” ?

(A) Tất cả các trường có ít học sinh hơn trường Euclid HS đều bán được
ít áo hơn trường Euclid HS.

(B) Không có trường nào bán được nhiều áo hơn trường Euclid HS mà số
học sinh của trường đó nhiều hơn trường Euclid HS.

(C) Tất cả các trường có số học sinh nhiều hơn trường Euclid HS đều bán
được số áo ít hơn trường Euclid HS.

(D) Tất cả các trường bán được ít áo hơn trường Euclid HS đều có số học
sinh ít hơn trường Euclid HS.

(E) Tất cả các trường có số học sinh nhỏ hơn trường Euclid HS đều bán
được nhiều áo hơn trường Euclid HS.

12. Một đôi xúc sắc 6 mặt đồng chất được gieo n lần. Hỏi giá trị nhỏ nhất của
n là bao nhiêu sao cho xác suất để xuất hiện ít nhất một lần tổng số chấm

nhận được trong một lần gieo là 7 lớn hơn
1

2
?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

13. Cho hai số nguyên tố có hiệu là 2. Biết rằng lập phương của chúng có hiệu
là 31106. Hỏi tổng các chữ số của số nguyên tố liền sau hai số nguyên tố đã
cho là bao nhiêu?

(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 13 (E) 16

14. Gọi S là tập con của tập hợp {1; 2; 3; · · · ; 25} sao cho tổng a + b (với a và
b là phần tử thuộc S và không nhất thiết khác nhau) không là một phần tử
của S. Hỏi số phần tử lớn nhất của S có thể là bao nhiêu?

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16

15. Gọi Sn là tổng của n số hạng đầu tiên trong một cấp số cộng với công sai là

2. Tỉ số
S3n

Sn
không phụ thuộc vào giá trị của n. Hỏi giá trị của S20 là bao

nhiêu?

(A) 340 (B) 360 (C) 380 (D) 400 (E) 420
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16. Hình dưới đây mô tả một hình chữ nhật với các cạnh là 4 và 8 cùng một
hình vuông với cạnh là 5. Ba đỉnh của hình vuông nằm trên ba cạnh khác
nhau của hình chữ nhật. Hỏi diện tích của phần hình là giao của hình hình
chữ nhật và hình vuông là bao nhiêu đơn vị diện tích?

(A) 15
1

8
(B) 15

3

8
(C) 15

1

2
(D) 15

5

8
(E) 15

7

8

17. Một trong các số dưới đây không chia hết cho bất kì số nguyên tố nào nhỏ
hơn 10. Đó là số nào?

(A) 2606 − 1 (B) 2606 + 1 (C) 2607 − 1

(D) 2607 + 1 (E) 2607 + 3607

18. Cho hệ phương trình với ba ẩn x, y, z:

a1x+ b1y + c1z = 0

a2x+ b2y + c2z = 0

a3x+ b3y + c3z = 0

Trong đó, các hệ số có giá trị là 0 hoặc 1; đồng thời hệ phương trình có
nghiệm khác với nghiệm x = y = z = 0. Ví dụ một hệ phương trình
thỏa mãn các điều kiện như vậy là (1x + 1y + 0z = 0; 0x + 1y + 1z = 0;
0x + 0y + 0z = 0) có nghiệm (x; y; z) = (1;−1; 1). Hỏi có bao nhiêu hệ
phương trình như vậy? Biết rằng các phương trình trong một hệ phương
trình không nhất thiết phải khác nhau; đồng thời hai hệ phương trình chứa
các phương trình giống nhau nhưng thứ tự sắp xếp khác nhau được coi là
hai hệ phương trình khác nhau.

(A) 302 (B) 338 (C) 340 (D) 343 (E) 344
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19. Mỗi ô vuông đơn vị trong lưới 5× 5 được tô màu trắng hoặc xám và có tối
đa 8 ô vuông đơn vị lân cận, là những ô vuông có chung cạnh hoặc chung
đỉnh. Lưới vuông được biến đổi theo các quy tắc sau:

� Những ô vuông màu xám có 2 hoặc 3 ô vuông lân cận được tô xám thì
vẫn được tô màu xám.

� Những ô vuông màu trắng có đúng 3 ô vuông lân cận được tô màu xám
thì sẽ được tô màu xám.

� Những ô vuông còn lại sẽ được tô màu trắng.

Ví dụ dưới đây là về sự biến đổi của một lưới vuông sau 1 lần biến đổi.

Giả sử lưới 5× 5 có viền ngoài là các ô vuông được tô màu trắng bao quanh
một lưới nhỏ 3× 3. Có bao nhiêu cách tô màu lưới nhỏ đó sao cho sau khi
biến đổi thì được một lưới vuông chứa đúng một ô được tô xám ở chính
giữa? (Các phép quay và lấy đối xứng của một cách tô màu được coi là một
cách tô màu khác.)

(A) 14 (B) 18 (C) 22 (D) 26 (E) 30

20. Cho hình thoi ABCD với ∠ADC = 46o. Gọi E là trung điểm cạnh CD, F
là điểm nằm trên đoạn BE sao cho AF vuông góc với BE. Hỏi số đo góc
∠BFC là bao nhiêu độ?

(A) 110 (B) 111 (C) 112 (D) 113 (E) 114
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21. Cho đa thức P (x) với các hệ số là số hữu tỉ thỏa mãn khi chia P (x) cho đa
thức x2+x+1 thì có dư là x+2 và khi chia P (x) cho đa thức x2+1 thì có
dư là 2x+1. Có duy nhất một đa thức với bậc nhỏ nhất thỏa mãn hai điều
kiện trên. Hỏi tổng bình phương các hệ số của đa thức đó là bao nhiêu?

(A) 10 (B) 13 (C) 19 (D) 20 (E) 23

22. Trong hệ trục tọa độ có ba đường tròn với các phương trình tương ứng là
x2 + y2 = 4, x2 + y2 = 64, (x − 5)2 + y2 = 3. Gọi S là tập hợp các đường
tròn tiếp xúc với cả ba đường tròn đó. Hỏi tổng diện tích của các đường
tròn trong tập hợp S là bao nhiêu?

(A) 48π (B) 68π (C) 96π (D) 102π (E) 136π

23. Con kiến Amelia bắt đầu di chuyển trên trục số tại điểm 0 theo quy tắc
sau: với mỗi giá trị của n = 1, 2, 3, Amelia chọn một khoảng thời gian tn và

quãng đường xn một cách độc lập, ngẫu nhiên trong khoảng (0; 1). Ở bước
thứ n của quá trình di chuyển, Amelia sẽ di chuyển quãng đường dài xn đơn
vị theo chiều dương trong khoảng thời gian tn phút. Nếu tổng thời gian di
chuyển đã vượt quá thời gian 1 phút trong bước thứ n, con kiến sẽ dừng lại
ở cuối bước đó; nếu không, nó sẽ tiếp tục với bước tiếp theo. Tổng số bước
thực hiện nhiều nhất là 3 bước. Xác suất để vị trí mà Amelia dừng lại lớn
hơn 1 là bao nhiêu?

(A)
1

3
(B)

1

2
(C)

2

3
(D)

3

4
(E)

5

6

24. Xét các hàm số f thỏa mãn |f(x) − f(y)| ≤ 1
2|x − y| với mọi số thực

x và y; đồng thời thỏa mãn f(300) = f(900). Hỏi giá trị lớn nhất của
f(f(800))− f(f(400)) là bao nhiêu?

(A)25 (B) 50 (C) 100 (D) 150 (E) 200

25. Cho dãy số x0, x1, x2, · · · với mỗi số xk nhận giá trị 0 hoặc 1. Với mỗi số
nguyên dương n, ta định nghĩa

Sn =

n−1∑
k=0

xk2
k.

Giả sử 7Sn ≡ 1 (mod 2n) với mọi n ≥ 1. Hỏi giá trị của tổng

x2019 + 2x2020 + 4x2021 + 8x2022

là bao nhiêu?

(A) 6 (B) 7 (C) 12 (D) 14 (E) 15

—————HẾT—————
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