
BÀI TOÁN HAY – LỜI GIẢI ĐẸP  1. 

 
1. Thủa sinh thời ADAM và EVA ở cùng độ cao hai bên bờ của môt dòng sông 
chia cắt đầy Covid.   
Càng lớn lên tình cảm của họ càng sâu nặng đến nỗi nếu chỉ cần một phút giây 
vô tình không cùng độ cao thi họ tắtđèn về nơi xa lắm. 
Ai cũng biết họ chi có thể vượt độ cao hiểm trở để lên cầu vồng thì mới toại 
nguyện gặp nhau, nhưng hỡi ơi! đường núi khấp khểnh gập ghềnh vô vọng. 
 

 

Rồi một ngày Tiên “Toán” đi qua thấy tình cảnh  đầy nước mắt của cặp nhân 
tình bèn bày cho họ một “thuật toán” và bảo họ hãy tin thế mà làm. 
Vào đúng ngày 20/11 năm đó họ quả quyết lên đường ! 
Hỏi Tiên Toán đã giúp cho tình yêu A+E gặp nhau trên đỉnh cầu vồng?  
Hay thuật toán tính sai - đày họ  về nơi 9 suối? 
 
2. Có bao nhiêu cách đi từ A đến B mà trên mỗi con đường không có điểm nào 
được đi qua quá một lần? Và không nhất thiết phải đi con đường ngắn nhất. 

                                                



 
3. Môt nhà khảo cổ học phải tổ chức cho bản thân một hành trình 6 ngày vượt 
sa mạc. Hỏi ông ta phải huy động bao nhiêu “cửu vạn”  mang nước uống và 
thực phẩm để giúp ông ta thực hiện cuộc du lịch này, nếu biết rằng mỗi người 
(kể cả ông ta) chỉ có thể mang đủ thức phẩm cho 4 ngày đường.  
Hỏi ông ta phải tổ chức  sao cho đỡ tốn kém nhất? 
 
4. Tuổi  của người chăn cừu. 
Jean - Môt anh chàng chăn cừu – trầm ngâm khẳng định rằng nếu lấy  số cừu 
của anh ta nhân với số nhỏ hơn số cừu 1 đơn vị thi nhận được kết quả chính 
bằng số tuổi của anh ta nhân với một số kém 2 đơn vi so với số cừu và cộng 
thêm 15. 
Hỏi anh ta bao nhiêu tuổi?  và có bao nhiêu cừu ? 
 
5. Một lãnh chúa trong ngày sinh nhật, ông ta muốn phóng thích một số tù 
nhân. Trong nhà tù có 100 buồng giam , và 100 cai ngục. Cai ngục đầu tiên mở 
tất cả các cánh cửa các buồm giam. Cai ngục thứ 2 đóng tất cả các thứ 2 (ngăn 
chẵn) … cai ngục thứ k nếu thấy ngăn thứ k (chia hết cho k) đóng thì mở ra, 
thấy mở thì đóng lại ( vẫn theo quy tắc đếm đến k thì thực hiện động tác, sau 
đó lại đếm từ 1 đến k và tiếp tục ….) . 
Những người cuối cùng được mở cửa thì được tự do.  
Hỏi cuối cùng những buông giam nào sẽ được mở ? bao nhiêu người được 
phóng thích? 
 
6. Hãy chia hinh chữ nhât thành các mảnh để ghép lại vừa khit thành một hinh 
vuông     a) 1x2                                    b) 1x3. 

 
 
 


