
Bài tập ôn tập – số 1 

Bài 1  

Viết hàm tính tổng S=1+1/2+1/3…+ 1/N.  Sử dụng hàm để tính S khi người dùng 

nhập N. 

Bài 2  

Nhập 2 số a và n. Tính S =a^1 + a^2 + a^3 + …+ a^n. 

Bài 3  

Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 + 1/1! +1/2! + 1/3! + … + 1/n! 

Bài 4  

Viết chương trình tính tổng sau: S= 1/1! +(1+2)/2! + (1+2+3)/3! + … + 

(1+2+3+…n)/n! 

Bài 5  

Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 + x/1! +x
2
/2! + x

3
/3! + … + x

n
/n! 

Bài 6  

Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 - x +x^2- x^3+ … (-1)x^n 

Bài 7  

Viết một hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên. 

Viết chương trình nhập vào một số nguyên, dùng hàm trên kiểm tra xem số đó có 

chia hết cho 3 không. (Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết 

cho 3) 

Bài 8  

Bài toán tính tiền lãi gửi ngân hàng: Nhập tiền vốn ban đầu, số tháng gửi N và lãi 

suất hàng tháng. Tính số tiền nhận được sau mỗi tháng gửi biết rằng tiền lãi hàng 

tháng được gộp vào tiền vốn. Số tiền nhận được sau mỗi tháng sẽ hiển thị trên màn 

hình dạng: 

Tháng 1: 100 

Tháng 2: 102 

… 

Ví dụ, tiền vốn là100, lãi suất tháng là 2%. Sau 1 tháng gửi sẽ có số tiền là: 

Số tiền=100 + 100*0.02 = 102 

Sau 2 tháng gửi sẽ có số tiền là: 

Số tiền=102 + 102*0.02 = 104.04 

Công thức tính tiền thu được sau mỗi tháng gửi là: 

Số tiền := Tiền vốn + Tiền vốn * Lãi suất 



Số tiền này lại trở thành tiền vốn của tháng sau, tức là: 

Tiền vốn := Số tiền; 

Qúa trình cứ lặp đi lặp lại từ tháng 1 đến tháng N. 

Bài 9  

Trở lại bài toán tính tiền gửi ngân hàng có tiền lãi hàng tháng gộp vào vốn (bài tập 

trên). Câu hỏi bây giờ là: cần gửi tối thiểu là bao nhiêu tháng để có được số tiền > 

S cho trước. 



Bài tập ôn tập – số 2 

Bài 10  
Nhập 2 số n và k nguyên. Tính tổ hợp chập k của n theo công thức như sau 

C(k,n)=n!/(k!*(n-k)!) 

Bài 11  
Tìm các số Fibonaci. Dãy số Fibonaci { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… } được là dãy 

được nhắc nhiều trong khối kỹ thuật, nó được xây dựng như sau: 

U0=1, U1=1 , Uk=Uk-1 + Uk-2 với mọi k= 2, 3, 4, .. 

a. Viết chương trình xuất ra màn hình số Fibonaci ở vị trí thứ n (sử dụng đệ 

quy) 

b.  Viết chương trình xuất ra màn hình số Fibonaci ở vị trí thứ n (KHÔNG sử 

dụng đệ quy) 

c. Viết chương trình nhập số nguyên n và xuất ra n số Fibonaci đầu tiên 

Bài 12  
a. Nhập 2 số nguyên dương m và n. Tính Ước số chung nhỏ nhất và bội số 

chung lớn nhất của m và n (sử dụng đệ quy) 

b. Nhập 2 số nguyên dương m và n. Tính Ước số chung nhỏ nhất và bội số 

chung lớn nhất của m và n (không sử dụng đệ quy) 

Bài 13  
Viết hàm nhập số giây và đổi thành giở : phút : giây.  

Ví dụ: nhập 3665 giây -> 1 giờ 1 phút 5 giây 

Bài 14  
a. Viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không (số chỉ chia hết 

cho 1 và chính nó) 

b. Viết hàm hiển thị tất cả các số nguyên tố bé hơn số n nhập từ bàn phím 

c. Viết hàm hiển thị tất cả các số nguyên tố bé hơn số n nhập từ bàn phím, in 

lên màn hình mỗi dòng 19 số 

d. Viết hàm hiển thị tất n số số nguyên tố đầu tiên tính từ 2 (n nhập từ bàn 

phím). . Ví dụ n=8 thì kết quả là: 2,3,5,7,11,13,17,19 

Bài 15  
Tìm số n bé nhất thoã s =1 + 2 + 3 +… + n >10000 vã hãy cho biết khi đó s có giá 

trị là bao nhiêu ? 

Bài 16  
Viết hàm dùng để phân tích một số nguyên dương ra thừa số nguyên tố. 

Ví dụ: khi nhập n =100 thì hiển thị : 100=5*5*2*2 



Bài tập ôn tập – số 3 

Bài 17  

VCT nhập vào 2 phân số a/b và c/d.  

Hãy tính tổng của phân số này, yêu cầu là phân số kết quả phải ở dạng tối giản.  

ví dụ :1/6+1/3=1/2 

 

Bài 18  

Viết một hàm đảo ngược thứ tự các phần tử của một mảng số nguyên. 

Ví dụ: mảng nhập vào 1 2 3 4 5 7 9 10.  sau khi đảo mảng thành 10 9 7 5 4 3 2 1 

 

Bài 19  

Viết chương trình nhập vào một mảng số tự nhiên. Hãy xuất ra màn hình: 

- Dòng 1 : gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ. 

- Dòng 2 : gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn. 

- Dòng 3 : gồm các số nguyên tố. 

- Dòng 4 : gồm các số không phải là số nguyên tố 

Bài 20  

Viết chương trình nhập vào một mảng, hãy xuất ra màn hình: 

 

- Phần tử lớn nhất của mảng. 

- Phần tử nhỏ nhất của mảng. 

- Tính tổng của các phần tử trong mảng . 

- Tính trung bình cộng 

- Tính tổng của các phần tử là số nguyên tố trong mảng . 

- Tính số lượng phần tử là số nguyên tố trong mảng . 

- Phần tử âm lớn nhất của mảng. 

- Phần tử dương nhỏ nhất của mảng. 

- Tổng các phần tử có căn bậc hai nguyên . 

- Gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ. 

- Gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn. 

- Kiểm tra tính đối xứng cũa mảng 

- Tìm phân tử là số nguyên tố đầu tiên trong mảng 

- Tìm 2 phân tử là 2 số nguyên tố đầu tiên trong mảng 

 



Bài tập ôn tập – số 4 

Bài 21  

Tổ chức và xây dựng 2 hàm : GiảiPT_bac1 và GiảiPT_bac2 với các tham số hợp 

lý. 

Sử dụng 2 hàm này để giải pt bậc 2. 

Bài 22  

Tổ chức hàm với các tham số hợp lý dùng để tính: 

 Một hàm dùng để tính chu vi và diện tính hình tròn từ bán kính 

 Một hàm dùng để tính chu vi và diện tính hình chữ nhật từ chiều dài-rộng 

 Một hàm dùng để tính MAXMIN của 2 số integer. 

 Một hàm dùng để tính bội số chung nhỏ nhất – USC lớn nhất của 2 số 

nguyên dương. 

Bài 23  

Viết chương trình tính lương cho các công nhân tại xưởng may. Mỗi công nhân sẽ 

có giờ vào và giờ ra trong một ngày. Tiền lương được tính như sau: 

 Từ 5h-8h: mỗi giờ 20,000 đ 

 Từ 8h-11h: mỗi giờ 15,000 đ 

 Từ 11h-14h: mỗi giờ 30,000 đ 

 Từ 14h-17h: mỗi giờ 22,000 đ 

 Từ 17h-24h: mỗi giờ 40,000 đ 

Chú ý: Xây dựng hàm với tham số hợp lý.  

 


