
Câu 1.
#12774542

Câu 2.
#12774540

Câu 3.
#12774541

Câu 4.
#12774548

Khỉ Mike có một số nải chuối gồm 4, 5, 3, 6, 8, 4, 8, 4 quả như dưới đây.

Hải ly sẽ cho khỉ Mike thêm một nải chuối. Biết rằng khỉ Mike có thể chia các nải chuối của
mình vào 3 chiếc ba lô để tổng số chuối trong mỗi túi là như nhau. Đồng thời bạn ấy cũng
không chia nhỏ nải chuối nào. Hỏi nải chuối mà hải ly cho khỉ Mike gồm mấy quả chuối?

A. 3 quả

B. 4 quả

C. 5 quả

D. 2 quả

Trong ống thủy tinh có quả mọng nổi trên mặt nước. Để ăn được quả mọng, quạ phải thả
những viên sỏi vào ống thủy tinh để nước dâng lên như hình dưới đây.

Những viên sỏi có kích thước như nhau, hỏi quạ nên thả sỏi vào ống thủy tinh nào dưới đây
để lấy được một quả mọng nhanh nhất?

A. Ống thủy tinh C

B. Ống thủy tinh B

C. Ống thủy tinh A

D. Ống thủy tinh D

Julius Caesar là một hoàng đế nổi tiếng của La Mã, người đã sử dụng một mật mã quan
trọng để giao tiếp với các tướng lĩnh của mình mà không ai khác có thể hiểu được các
thông điệp. Dưới đây là một ví dụ mã hóa từ BEBRAS thành EHEUDV với mã hóa 3.

Khi đó:
Chữ cái B được thay thế bằng chữ cái E,
Chữ cái R được thay thế bằng chữ cái H,
…
Hỏi khi mã hóa từ INFORMATICS với mã hóa 3 thì được kết quả nào dưới đây?

A. LQIRUPDWLFV

B. MPIRUPDWLFW

C. LQIRSQDXLFV

D. MPIRSQDXLGX
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Câu 5.
#12774553

Câu 6.
#12774544

Câu 7.
#12774545

Các bạn hải ly có quy tắc gán tương ứng các chữ cái với các số từ 1 đến 26 như bảng bên
dưới.

Từ đó, họ đưa ra cách tạo mã xác nhận cho các tin nhắn theo 4 bước như sau:
- Bước 1: Tính tổng giá trị tất cả các chữ cái trong tin nhắn.
- Bước 2: Lấy tổng hai chữ số tận cùng trong kết quả ở bước 1.
- Bước 3:Chọn mã xác nhận là chữ cái tương ứng với giá trị nhận được ở bước 2.
- Bước 4: Ghi bổ sung mã xác nhận vào cuối nội dung của tin nhắn.

Ví dụ, nếu tin nhắn là "Play tennis" thì hải ly sẽ thực hiện như sau:
- Tính tổng giá trị các chữ cái:

- Tổng hai chữ số tận cùng của 135 là 3 + 5 = 8, tương ứng với chữ H.
Vậy tin nhắn kèm mã xác nhận là "Play tennis H".

Dựa vào mã xác nhận, các bạn hải ly có thể phát hiện ra lỗi nếu tin nhắn bị thay đổi nội
dung.
Hỏi tin nhắn nào dưới đây chắc chắn đã bị thay đổi nội dung, biết chúng đều có mã xác
nhận ở cuối?

A. Delay start G

B. Weather bad P

C. No game today B

D. Bring food I

Ở thành phố của hải ly có bốn loại tiền xu với mệnh giá là 1 đồng, 3 đồng, 9 đồng và 27
đồng.

Alex đi vào cửa hàng và muốn mua một chiếc hộp với giá 21 đồng. Cả bạn ấy và người bán
hàng, mỗi người đều chỉ có 1 xu với mỗi loại mệnh giá.
Hỏi để mua chiếc hộp với giá 21 đồng thì Alex phải đưa cho người bán hàng mấy xu?

A. Alex đưa cho người bán hàng 2 xu và nhận lại 2 xu khác.

B. Alex đưa cho người bán hàng 2 xu và nhận lại 1 xu khác.

C. Họ không có cách thực hiện được giao dịch đó.

D. Alex đưa cho người bán hàng 3 xu là vừa đủ.

Hải ly Aisha có những chiếc đèn lava, mỗi chiếc đèn có thể tạo bong bóng hình vuông và
hình tròn. Bạn ấy sử dụng chúng để ghi nhớ mật khẩu máy tính. Mật khẩu 5216 được bạn
ấy mô tả bằng 4 chiếc đèn lava như hình dưới đây.

Với cách ghi nhớ mật khẩu như vậy, hỏi với 4 chiếc đèn lava như hình dưới đây hải ly Aisha
đã mô tả mật khẩu nào?

A. 8244

B. 3138

C. 3234

D. 8148

Hải ly Bruce treo tổng cộng 371 đèn lồng lên 8 cái cây A, B, C, D, E, F, G.
Bruce treo đèn lồng theo quy luật sau:
+ Số đèn lồng được treo ở cây B gấp 2 lần số đèn lồng treo ở cây A
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Câu 8.
#12774546

Câu 9.
#12774543

Câu 10.
#12774554

+ Từ cây C trở đi, số đèn lồng treo trên cây đúng bằng tổng số đèn lồng được treo ở hai cây
liền trước.
Hỏi có bao nhiêu chiếc đèn lồng được treo ở cây A?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 1

Trong một nhà hàng có hai đầu bếp. Tại mỗi thời điểm, mỗi đầu bếp chỉ thực hiện tối đa 1
món ăn. Các đơn gọi món được sắp xếp lần lượt và phải đợi đến khi một đầu bếp thực hiện
xong đơn gọi món trước đó.
Ở cửa hàng đó phục vụ 3 món ăn với thời gian thực hiện là: cơm rang (5 phút), gà cà ri (14
phút), súp hải sản (7 phút).
Một lần, có năm vị khách đi vào nhà hàng và họ lần lượt gọi món theo thứ tự sau:
1. Súp hải sản
2. Gà cà ri
3. Cơm rang
4. Cơm rang
5. Súp hải sản
Hỏi các món ăn đó sẽ được phục vụ theo thứ tự như thế nào?

A. 1-2-3-4-5

B. 1-3-2-5-4

C. 3-4-1-5-2

D. 1-3-2-4-5

Một khu rừng hình lục giác được chia thành các khu vực nhỏ, mỗi khu vực có trồng một cây
xanh. Mỗi con số biểu diễn cho chiều cao của mỗi cây xanh. Các số 0 biểu diễn cho các cây
cao bằng nhau nhưng rất thấp.

Hàng ngày, mặt trời di chuyển từ vị trí A tới vị trí F theo chiều kim đồng hồ, mỗi vị trí dừng
lại 1 giờ. Mặt trời chiếu sáng ở một số vị trí như sau:

Các cây không ở trên đường chiếu sáng thì không nhận được ánh sáng. Những cây thấp
hơn phía sau sẽ bị cây cao hơn che hết nắng. Hỏi trong khu rừng có bao nhiêu cây được
chiếu sáng ít nhất 3 giờ?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7

Ở trường của hải ly có 5 câu lạc bộ: CLB STEM, CLB bóng rổ, CLB ẩm thực, CLB nhạc cụ
và CLB ca hát.
Hiệu trưởng muốn chọn ra một số ngày sinh hoạt câu lạc bộ trong tuần. Trong mỗi ngày đó
có thể có 1 hoặc nhiều CLB tổ chức sinh hoạt. Tuy nhiên, vì mỗi học sinh có thể tham gia
nhiều CLB khác nhau nên việc sắp xếp cần đảm bảo các học sinh đó không bị trùng lịch.
Bảng dưới đây mô tả các thành viên và những CLB họ tham gia.

Hỏi hiệu trưởng cần chọn ít nhất mấy ngày sinh hoạt câu lạc bộ trong tuần?

A. 2

B. 5
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Câu 11.
#12774549

Câu 12.
#12774550

Câu 13.
#12774552

Câu 14.
#12774547

C. 3

D. 4

Ở thành phố hải ly, những cây nến số có ba màu như dưới đây. Mỗi năm, vào dịp sinh nhật,
Alex sẽ cắm hai cây nến lên bánh sinh nhật để thể hiện số tuổi của mình (01, 02, 03, …,
99).

Năm nay, Alex đã cắm hai cây nến cùng màu lên bánh sinh nhật của mình. Bạn ấy nhận
thấy rằng phải sau Y năm nữa thì mới đến lần tiếp theo hai cây nến trên bánh có cùng màu.
Hỏi giá trị lớn nhất của Y là bao nhiêu?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Máy bay được cất trong một căn phòng với bàn xoay tròn như hình dưới đây. Cửa chỉ đủ
rộng cho một máy bay đi ra và ta có thể dùng các nút bấm ◄► để thay đổi vị trí. Mỗi lần
bấm nút, bàn xoay sẽ dịch chuyển theo cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ 1 vị trí đỗ. Đầu
ngày, máy bay số 1 luôn ở phía cửa ra vào phòng chứa.

Vì bàn xoay dịch chuyển chậm nên người ta luônchọn cách bấm nút với số lần ít nhất. Tuy
nhiên, số lần bấm nút phụ thuộc vào thứ tự các máy bay cần lấy ra.
Hỏi nếu xét trong mọi trường hợp thì ta cần bấm nút tối đa bao nhiêu lần (theo cách tối ưu
nhất) để lấy cả 6 máy bay ra ngoài theo đúng thứ tự cho trước?

A. 6

B. 16

C. 18

D. 10

Các học sinh ở một trường học kì lạ chỉ nói chuyện theo từng cặp như sơ đồ dưới đây. Mỗi
hình tròn tương ứng với một học sinh. Hai học sinh nói chuyện với nhau nếu giữa hai hình
tròn tương ứng có một đoạn nối.
Vào sáng thứ Hai, nhà trường phát động phong trào yêu đọc sách và chỉ có ba học sinh A,
D, I đồng ý tham gia. Họ quyết định lan tỏa tình yêu sách đến với mọi người.

Đối với những học sinh còn lại, nếu đến một ngày có hơn một nửa số người nói chuyện với
họ đồng ý tham gia phong trào yêu đọc sách thì họ cũng sẽ đồng ý tham gia bắt đầu từ
ngày liền sau đó.
Hỏi lần đầu tiên cả 9 học sinh trên đều đồng ý tham gia phong trào yêu đọc sách là thứ
mấy?

A. Thứ Năm

B. Thứ Bảy

C. Thứ Tư

D. Thứ Sáu

Phi hành gia Ikaros đã sơ ý để tàu vũ trụ bay quá gần mặt trời, khiến cho các đồ vật bị biến
dạng. Chẳng hạn như con tàu trông giống như máy kéo, cánh cửa trông giống như nốt
nhạc và cái cưa giống hình nguyên tử khổng lồ.
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Câu 15.
#12774551

Biết rằng các vật đều thay đổi hình dạng nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu là liên kết giữa các
phần (tương ứng là những nét vẽ mà ta thấy ở hình minh họa).
Hỏi nếu lúc đầu phi hành gia có hình dạng như dưới đây thì anh ấy có thể đã bị biến dạng
như thế nào?

A.

B.

C.

D.

Dòng câu lệnh: For i from 1 to 3 print("A")
Máy tính sẽ hiển thị như sau:
A
A
A
Dòng câu lệnh: For i from 1 to 3 print(i * "A")
Máy tính sẽ hiển thị như sau:
A
AA
AAA
Dòng câu lệnh: print("A" + "B")
Máy tính sẽ hiển thị như sau:
AB
Hỏi dòng câu lệnh sau: For i from 1 to 5 print((5-i) * "A" + i * "B")
Máy tính sẽ hiện thị kết quả nào dưới đây?

A.

B.

C.
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D.
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