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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI 

ĐỀ THI NĂNG KHIẾU TIN HỌC  

LỚP 10 TIN-LẦN 3 

Ngày thi: 27/11/2017 

Thời gian :180 phút 

Tổng quan về các bài thi trong đề 

TT Tên bài 

File 

Chương 

trình 

File 

dữ liệu 

File 

kết quả 
Điểm 

1 Vấn đáp NKL31.CPP NKL31.INP NKL31.OUT 2.0 

2 Palindrome NKL32.CPP NKL32.INP NKL32.OUT 2.0 

3 Dãy con có tổng lớn nhất NKL33.CPP NKL33.INP NKL33.OUT 3.0 

4 Đường tròn NKL34.CPP NKL34.INP NKL34.OUT 3.0 

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là 

Pascal hoặc C++ 

 

Viết chương trình giải các bài toán sau: 

Bài 1. Vấn đáp:  

Trong kỳ thi vấn đáp học sinh phải trả lời các câu hỏi của thầy giáo. Nếu trả lời đúng, thầy 

giáo đánh dấu bằng ký tự ‘C’ (Correct), nếu sai thì đánh dấu ‘N’ (No Correct). Khi học sinh trả 

lời đúng, thầy sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo khó hơn câu trước, còn khi trả lời sai thầy sẽ cho câu hỏi 

mới dễ hơn. Sau khi thi xong, kết quả của mỗi học sinh là một xâu các ký tự ‘C’ và ‘N’. Điểm số 

của học sinh sẽ được tính như sau: Với các câu trả lời sai học sinh không được điểm, với mỗi câu 

trả lời đúng học sinh nhận được điểm bằng số lần trả lời đúng liên tiếp từ câu trả lời này trở về 

trước. Ví dụ, nếu kết quả là ‘CCNCNNCCC’, thì điểm số sẽ là 1+2+0+1+0+0+1+2+3 = 10. 

Yêu cầu: Cho xâu kết quả độ dài không quá 80, hãy tính điểm của học sinh. 

Dữ liệu vào: file văn bản NKL31.INP gồm có một dòng chứa xâu kí tự. 

Kết quả ghi: File văn bản NKL31.OUT một số nguyên duy nhất là điểm của học sinh ghi 

được. 

Ví dụ: 

NKL31.INP NKL31.OUT 

CCNCNNCCC 10 

Bài 2. Palindrome 

Palindrome là xâu dọc từ trái sang phải cũng giống như đọc từ phải sang trái, ví dụ xâu 

‘madam’. Từ một xâu người ta có thể tạo ra xâu mới bằng cách đẩy vòng một số lần: đưa ký tự 

cuối xâu về ghi ở đầu xâu. Ví dụ, từ xâu ‘array’, bằng cách đẩy vòng ta có thể nhận được các 

xâu: 

array  yarra  ayarr  rayar  rraya 

Trong số các xâu nhận được có một xâu là palindrome. Trong trường hợp này người ta nói 

‘array’ là một xâu palindrome vòng. Bản thân xâu palindrome cũng là xâu palindrome vòng (với 

số lần đẩy vòng  bằng 0). 

Yêu cầu: Cho xâu S không quá 100 ký tự. Hãy xác định xem S có phải là xâu palindrome 

vòng hay không. 

Dữ liệu vào: file văn bản NKL32.INP gồm có một dòng chứa xâu kí tự. 

Kết quả ghi: File văn bản NKL32.OUT ghi YES hoặc NO. 

Ví dụ: 

NKL32.INP NKL32.OUT 

array YES 
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Bài 3. Dãy có tổng lớn nhất. 

Cho một mảng số gồm m hàng và n cột (m,n≤100). Số nằm ở hàng i, cột j là aij. Người ta 

liệt kê các số trong mảng trên theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

và thu được một dãy 1 chiều mxn số nguyên. Hãy tìm trong dãy số nguyên này dãy con 

gồm các phần tử liên tiếp sao cho nó có tổng là lớn nhất. 

Input: File văn bản NKL33.INP 

Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương m, n. 

m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số nguyên thể hiện hàng tương ứng. |aij|≤10
6
. 

Output: File vă bản NKL33.OUT một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được. 

Ví dụ: 

NKL33.INP NKL33.OUT 

2 3 

-1 7 -3 

5 -2 1 

 

11 

Bài 4. Đường tròn 

Trên mặt phẳng với hệ trục toạ độ Decattes vuông góc cho n điểm xanh và n điểm đỏ hoàn 

toàn phân biệt. Toạ độ các điểm này là số nguyên có giá trị tuyệt đối  10000. 

Hãy chỉ ra một hình tròn nhỏ nhất thoả mãn: 

 Có tâm ở gốc toạ độ (0, 0) 

 Bên trong hình tròn (tính cả đường biên), số điểm xanh = số điểm đỏ  1 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản NKL34.INP 

 Dòng 1: Chứa số nguyên dương n (n  5000) 

 n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hoành độ và tung độ của một điểm xanh 

 n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hoành độ và tung độ của một điểm đỏ 

Các số trên một dòng của Input file cách nhau ít nhất một dấu cách 

Kết quả: Ghi ra file văn bản NKL34.OUT 

Chỉ gồm một dòng ghi bán kính đường tròn tìm được (Ghi dưới dạng số thực với 6 chữ số 

sau dấu chấm thập phân) 

Ví dụ : 

 NKL34.INP  NKL34.OUT 

 

4 

2 0 

0 3 

0 -3 

4 -4 

1 1 

0 2 

-3 0 

-3 3 

 3.000000 
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