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Câu 1.
#12774564

Câu 2.
#12774557

Tina sử dụng các lệnh của máy biến hình; bắt đầu từ một hình tròn và một hình vuông để
tạo ra hình trái tim như dưới đây.

 

Biết rằng máy biến hình có ba lệnh: 
- Lệnh quay: Quay một số hình theo chiều và góc tùy ý. 
- Lệnh di chuyển: Di chuyển các hình từ nơi này đến nơi khác tùy ý. 
- Lệnh nhân bản: Tạo ra một bản sao của hình và đặt chồng lên cùng vị trí đó. 
Hỏi Tina có thể đã sử dụng lần lượt các lệnh theo thứ tự nào dưới đây?

A. Nhân bản hình tròn; Quay hình vuông; Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình tròn.

B. Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình tròn; Nhân bản hình tròn; Di chuyển hình
vuông.

C. Nhân bản hình tròn; Quay hình tròn; Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình vuông.

D. Nhân bản hình vuông; Quay hình vuông; Di chuyển hình vuông; Di chuyển hình
tròn.

Bella và Beth đang học cách sử dụng giao diện dòng lệnh (command line) trên máy tính.
Hai bạn đã thử gọi một lệnh liệt kê danh sách các tệp trên máy tính của Bella và nhận được
kết quả như hình bên trái. Hình bên phải thể hiện kết quả mà họ có thể xem được nếu dùng
giao diện đồ họa trực quan.

 

Sau đó, hai bạn thử gọi lệnh tương tự ở máy tính của Beth và được kết quả dưới đây:

 

Hỏi nếu xem qua giao diện đồ họa trực quan trên máy tính của Beth thì họ có thể thấy kết
quả như thế nào?
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A.

B.

C.

D.
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Câu 3.
#12774567

Câu 4.
#12774556

Hải ly đang nghiên cứu về người ngoài hành tình. Họ nhận thấy rằng có nhiều nhóm người
ngoài hành tinh, trong đó đông nhất là nhóm với tên gọi Ozose. Sau quá trình nghiên cứu,
hải ly tuyên bố rằng nhận định "Tất cả những người thuộc nhóm Ozose đều có đuôi" là sai.

 

Hỏi nhận định nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. Một số người ngoài hành tinh không có đuôi.

B. Một số người ngoài hành tinh có đuôi.

C. Tất cả những người ngoài hành tinh đều không có đuôi.

D. Tất cả người ngoài hành tinh đều có đuôi.

Hải ly Charlie muốn đi tới lâu đài thông qua các con đường trên bản đồ dưới đây.

 

Không may giữa các con đường có những con sói đang canh chừng, nếu muốn đi qua thì
hải ly cần đưa cho chúng đúng đồng xu chúng muốn. Hải ly có một chiếc túi có thể chứa
các đồng xu nhưng bạn ấy chỉ có thể lấy đồng xu lần lượt từ trên xuống dưới. Hỏi chiếc túi
nào dưới đây giúp bạn ấy tới được lâu đài?

A.

B.

C.
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Câu 5.
#12774555

Câu 6.
#12774569

Câu 7.
#12774558

D.

Maryam ném phi tiêu vào một bảng như hình dưới đây.

 

Bạn ấy đã ném trúng 3 phi tiêu vào 3 vùng điểm khác nhau. Hỏi điểm số nào dưới đây chắc
chắn không phải tổng số điểm mà Maryam nhận được?

A. 21

B. 7

C. 12

D. 56

Julia rất thích vẽ hình bằng phấn. Bạn ấy đặt phấn lên bảng và vẽ liên tục một nét (không
nhấc phấn lên) rồi quay lại vị trí bắt đầu. Mỗi phần như thế được gọi là 1 vòng trong bức
tranh. Lưu ý rằng Julia không bao giờ đồ lại các nét mà mình đã vẽ. 
Hình dưới đây minh họa một số bức tranh khác nhau cùng số vòng của chúng.

 

Hỏi hình nào dưới đây gồm ít vòng nhất?

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: 
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Câu 8.
#12774560

Câu 9.
#12774559

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 hiển thị kết quả nào dưới đây?

A.

B.

C.

D.

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 Tư

B. Thứ Sáu

C. Thứ Năm

D. Thứ Bảy

Alex đang muốn đến thăm người bạn Mary của mình nhưng không nhớ chính xác nhà của
cô ấy. May thay, bạn ấy có bản đồ các ngôi nhà trong thị trấn như hình dưới đây.
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Câu 10.
#12774568

Câu 11.
#12774561

 

Ta gọi hai bạn hải ly là hàng xóm của nhau nếu có một đoạn đường nối trực tiếp hai ngôi
nhà của họ. Biết rằng: 
- Mỗi bạn Mary, Zac và Pan đều có đúng 4 hàng xóm. 
- Cả Zac và Pan đều là hàng xóm của Niki. 
- Niki chỉ có đúng 2 hàng xóm là Pan và Zac. 
Hỏi Mary sống ở nhà số mấy?

A. 7

B. 3

C. 4

D. 5

Hải ly Troy có một bộ sưu tập gồm n viên đá quý. Bạn ấy cho điểm từng viên đá quý của
mình dựa theo sở thích bằng các số từ 1 đến n. Những viên đá mà Troy thích hơn sẽ có
điểm cao hơn. Biết rằng không có hai viên đá quý nào được cho cùng một số điểm. 
Hải ly Sarah biết từng viên đá trong bộ sưu tập của Troy nhưng không rõ số điểm của từng
viên đá. Sarah có thể tìm viên đá có số điểm cao nhất bằng cách sau: 
+ Bạn ấy hỏi 3 câu hỏi.
+ Mỗi câu hỏi, Sarah chọn ra 4 viên đá và yêu cầu Troy chỉ ra viên đá có số điểm cao nhất
trong 4 viên đá đó. 
Biết rằng Sarah có thể chắc chắn tìm ra được viên đá mà Troy thích nhất bằng cách trên.
Hỏi bộ sưu tập của Troy gồm nhiều nhất bao nhiêu viên đá quý?

A. 11

B. 10

C. 12

D. 8

Một bức ảnh đen trắng trong máy tính gồm nhiều ô vuông, mỗi ô được cho điểm số 0, 1, 2,
3 tương ứng với độ sáng của chúng. Dưới đây là một bức ảnh như vậy.

 
Hải ly Rebecca có thể thu gọn bức ảnh bằng cách di chuyển bảng 2 x 2 lần lượt qua các ô
trong bảng (sao cho bảng 2 x 2 nằm không di chuyển ra ngoài bức tranh). Khi qua mỗi ô,
bạn ấy tính trung bình cộng của các số trong bảng 2 x 2 rồi làm tròn và thay cho số tại ô đó.
Lưu ý nếu kết quả trung bình là 0.5 thì Rebecca sẽ làm tròn xuống. Ví dụ bức ảnh trên có
thể được thu gọn lại như sau:

 

Hỏi khi thu gọn bức ảnh dưới đây, Rebecca sẽ nhận được kết quả là hình nào? 

 

A.
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Câu 12.
#12774563

Câu 13.
#12774566

B.

C.

D.

Cậu bé mù Tita có một cái kính thông minh để hỗ trợ mình di chuyển. Khi Tita đi trên
đường, cặp kính có thể nhận diện được các cây, ngôi nhà và đường đi. Hình bên dưới mô
tả bản đồ khu vực, để ý rằng nó được chia thành dạng lưới ô vuông.

 

Khi Tita bước đến một ô nào đó, cái kính sẽ nhận diện và đọc to kết quả quan sát được từ
các ô ở bên trái; phía trước; bên phải (theo đúng thứ tự đó). Chẳng hạn, khi Tita đứng ở ô
có hình tam giác xanh (xem hình) thì cái kính sẽ đọc "cái cây –đường đi – ngôi nhà". 
Tita đã bắt đầu từ ô có hình tam giác xanh đó và đi đến một trong các vị trí A, B, C, D 
Biết rằng cái kính đã lần lượt đọc các chỉ dẫn như dưới đây, bắt đầu từ ô có hình tam giác: 
 cái cây - đường đi - ngôi nhà, 
 đường đi - đường đi - ô trống, 
 cái cây - đường đi - cái cây, 
 đường đi - đường đi - đường đi, 
 cái cây - đường đi - cái cây, 
 cái cây - ngôi nhà - đường đi, 
 đường đi - đường đi - cái cây, 
ngôi nhà - đường đi - cái cây

A. vị trí B

B. vị trí D

C. vị trí A

D. vị trí C

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 hình dạng của tàu vũ trụ đã biến thành trông giống như một khuôn
mặt.

 
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). 
Hãy xác định các cặp hình dạng tương ứng trước và sau khi biến dạng của 5 vật dưới đây.
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Câu 14.
#12774562

Câu 15.
#12774565

 

A.

B.

C.

D.

Trong căn phòng rộng 5 x 5 có đặt một số cảm biến chuyển động. Mỗi cảm biến chuyển
động có thể kiểm tra theo 8 hướng như hình dưới đây. 

 

Các cảm biến cần được đặt ở những vị trí sao cho chúng không nằm trong vùng kiểm tra
của nhau. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cảm biến để kiểm tra được tất cả các ô của căn phòng?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Ở vùng đất nọ, các loại quả có thể biến đổi như mô tả dưới đây.

 

Hải ly đã xếp một số quả thành hàng rồi thực hiện phép biến đổi thì được dãy các quả như
hình dưới đây. 

 

Hỏi hàng ban đầu có bao nhiêu quả?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 7
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