
THEMIS SAMPLE CONTEST 

Tổng quan về đề thi 

Bài Tên file 

bài làm 

Tên file 

dữ liệu 

Tên file 

kết quả 

Giới hạn 

thời gian 

Giới hạn 

bộ nhớ 

Điểm 

1 GCD.*   1.0 giây/test 32 MiB 30 

2 LARES.* LARES.INP LARES.OUT 1.5 giây/test 32 MiB 30 

3 RECT.* RECT.INP RECT.OUT 2.0 giây/test 32 MiB 40 

Phần mở rộng * là PAS, CPP, JAVA do ngôn ngữ lập trình quy định 

 

Bài 1. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT 

Cho hai số nguyên dương 𝑎, 𝑏 tìm ước số chung lớn nhất của 𝑎 và 𝑏. 

Dữ liệu: Vào từ luồng vào chuẩn (standard input) một dòng chứa hai số nguyên dương 𝑎, 𝑏 ≤

109 

Kết quả: Ghi ra luồng ra chuẩn (standard output) ước số chung lớn nhất tìm được. 

Ví dụ: 
Standard input Standard output 

28 100 4 

 

Bài 2. TÁO QUÂN 

Có 𝑚 ông táo vào 𝑛 bà táo được Ngọc Hoàng phân công nhiệm vụ trong năm mới. Đầu tiên Ngọc 

Hoàng chọn 𝑘 táo (ông hoặc bà) làm những nhiệm vụ đặc biệt tại các Bộ/Ngành, sau đó Ngọc 

Hoàng sẽ chọn ra các nhóm, mỗi nhóm gồm đúng 2 ông táo và 1 bà táo để phân xuống các gia 

đình dưới hạ giới. 

Yêu cầu: Hãy giúp Ngọc Hoàng xác định số nhóm nhiều nhất để phân xuống các gia đình dưới 

hạ giới. 

Ví dụ có 𝑚 = 12 ông táo và 𝑛 = 7 bà táo, có 𝑘 = 6 táo phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Ngọc Hoàng 

có thể chọn 4 ông táo và 2 bà táo làm nhiệm vụ đặc biệt, còn lại chia làm 4 nhóm (1 bà táo không 

được phân việc). Cách khác là chọn 3 ông táo và 3 bà táo làm nhiệm vụ đặc biệt, còn lại chia 

làm 4 nhóm (1 ông táo không được phân việc). 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản LARES.INP gồm 1 dòng chứa 3 số nguyên dương 𝑚, 𝑛, 𝑘 ≤ 109 

cách nhau ít nhất một dấu cách 

Kết quả: Ghi ra file văn bản  LARES.OUT một số nguyên duy nhất là số nhóm nhiều nhất chọn 

được để phân xuống các gia đình dưới hạ giới. 

Ví dụ 
LARES.INP LARES.OUT 

12 7 5 4 

 

Bài 3. XẾP ĐÁ 

Cuội rất thích chơi một trò chơi với bộ sưu tập gồm 𝑛 viên đá của mình: Xếp 𝑛 viên đá lên một 

bảng hình chữ nhật chia thành lưới ô vuông đơn vị, sao cho mỗi ô có không quá một viên đá. 

Ví dụ với 𝑛 = 5, Cuội có thể xếp chúng vào bảng kích thước 1 × 5 (Hình a), 2 × 3 (Hình b) hay 

4 × 2 (Hình c)… 

 

Yêu cầu: Xác định kích thước của bảng có chu vi nhỏ nhất mà Cuội có thể thực hiện được trò 

chơi. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TABLE.INP gồm một dòng chứa số tự nhiên 𝑛 < 231. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản TABLE.OUT hai số cách nhau một dấu cách là độ dài hai cạnh của 

bảng tìm được 

Ví dụ 
TABLE.INP TABLE.OUT  TABLE.INP TABLE.OUT  TABLE.INP TABLE.OUT  

2 1 2  5 3 2  14 4 4  

 

 

 

 HẾT  

a) b) c) 


