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Đề thi này có 02 trang 

TỔNG QUAN BÀI THI 

Câu Tên câu File chương trình File dữ liệu vào File kết quả 

1 Tiền mỗi loại C1TienML.* TienML.inp TienML.out 

2 Ngày sinh nhật C2NgaySN.* NgaySN.inp NgaySN.out 

3 Vận động C3VanDong.* VanDong.inp VanDong.out 

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng 

tương ứng là Pascal hoặc C++. Yêu cầu đặt tên file giống bảng trên. 

Hãy lập trình giải các câu hỏi sau: 

Câu 1: (6,0 điểm)  Tiền mỗi loại 

Một ngân hàng có N loại tiền mệnh giá A[1], A[2], A[3],…,A[N] với số 

lượng tiền mỗi loại không giới hạn. Cần chi trả cho khách hàng một số tiền là M 

đồng. Hãy cho biết cần bao nhiêu tiền mỗi loại để trả sao cho số lượng tờ là ít nhất. 

Dữ liệu vào từ tập tin văn bản TienML.inp gồm: 

- Dòng 1: Ghi 2 số N và M 

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1] A[2] … A[N], dữ liệu cho là các số 

nguyên dương. 

Kết quả ghi ra tập tin văn bản TienML.out gồm: 

- Dòng 1: Ghi số lượng tờ phải trả 

- Dòng 2: Ghi N số nguyên không âm ứng với số tờ cần trả cho mỗi loại tiền. 

Các số ghi trên cùng một dòng ghi cách nhau ít nhất một dấu cách 

Ví dụ: TienML.inp TienML.out 

 5 10000 

1 5 10 50 100 

100 

0 0 0 0 100 

Câu 2: (7,0 điểm)  Ngày sinh nhật 

Trong ngày sinh nhật, hai anh em Tùng và Bách nhận được N đồ chơi. Trên 

đồ chơi i có ghi giá tiền Xi. Hai anh em quyết định mỗi người phải có trách nhiệm 

bảo quản một phần số quà và phân chia sao cho chênh lệch tổng giá trị tiền đồ chơi 

mà mỗi người bảo quản là ít nhất. Hãy giúp Tùng và Bách phân chia trách nhiệm. 
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Dữ liệu vào từ tập tin văn bản NgaySN.inp gồm: 

- Dòng 1: Số nguyên dương N 

- Dòng 2: N số nguyên dương X1, X2,…Xn 

Kết quả ghi ra tập tin văn bản NgaySN.out gồm: 

Mỗi dòng ghi các số tương ứng với các đồ chơi của một người và cuối mỗi 

dòng là tổng giá trị các đồ chơi tương ứng. 

Ví dụ: NgaySN.inp NgaySN.out 

 8 

8 37 12 8 46 12 88 37 

7 8 125 

1 2 3 4 5 6 123 

Câu 3: (7,0 điểm)  Vận động 
 

Trường trung học phổ thông XYZ tổ chức trò chơi vận động cho học sinh 

của ba lớp gồm một lớp 10 với mã L10, một lớp 11 với mã L11, một lớp 12 với mã 

L12 và có ba phòng học P1, P2, P3 được bố trí trên một tuyến đường thẳng và theo 

thứ tự. Hiện tại trong mỗi phòng đều có thể có học sinh của cả ba lớp. Ban tổ chức 

đề nghị tất cả các học sinh trong cùng một phòng tự bàn bạc thảo luận với nhau để 

thực hiện nhiệm vụ là di chuyển về các phòng sao cho mỗi phòng chỉ có các học 

sinh cùng một lớp và năng lượng chi phí cho việc di chuyển là ít nhất. 

Dữ liệu vào từ tập tin văn bản VanDong.inp gồm: 

- Dòng 1: hai số nguyên dương biểu thị khoảng cách giữa phòng P1 với 

phòng P2 và phòng P1 với phòng P3; 

- Dòng 2: ba số nguyên dương c10, c11, c12 cho biết chi phí năng lượng 

tương ứng của mỗi học sinh L10, L11, L12 để di chuyển một đơn vị khoảng cách; 

- Dòng 3: ba số nguyên không âm cho biết số lượng học sinh của mỗi lớp 

L10, L11, L12 trong phòng P1; 

- Dòng 4: ba số nguyên không âm cho biết số lượng học sinh của mỗi lớp 

L10, L11, L12 trong phòng P2; 

- Dòng 5: ba số nguyên không âm cho biết số lượng học sinh của mỗi lớp 

L10, L11, L12 trong phòng P3. 

Kết quả ghi ra tập tin văn bản VanDong.out gồm: 

- Dòng 1: một hoán vị của ba mã L10, L11, L12 cho biết phương án tối ưu 

bố trí các học sinh vào các phòng;  

- Dòng 2: tổng chi phí năng lượng tối thiểu cho các học sinh di chuyển. 

Dữ liệu trên cùng dòng cách nhau qua dấu cách. 

Ví dụ: VanDong.inp VanDong.out 

 2 6 

4 2 6 

4 3 2 

1 4 7 

5 2 6 

L11-L12-L10 

320  

--- HẾT --- 


