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I. Kiến thức ghi nhớ
Dấu hiệu chia hết
1. Một số chia hết cho 2 khi có chữ số hàng đơn vị là số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Một số có
tận cùng là chữ số lẻ thì chia 2 dư 1.
2. Một số chia hết cho 5 khi có chữ số hàng đơn vị là: 0, 5.
3. Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số hàng đơn vị là 0.
4. Chia hết cho 5 và số dư khi chia cho 5.
Chữ số tận cùng

Số dư khi chia cho 5

0; 5

chia hết cho 5

1; 6

chia 5 dư 1

2; 7

chia 5 dư 2

3; 8

chia 5 dư 3

4; 9

chia 5 dư 4

5. Một số chia hết cho 3 (cho 9) khi có tổng các chữ số chia hết cho 3 (cho 9). Tổng
các chữ số của một số tự nhiên chia 3 (chia 9) dư bao nhiêu thì số đó chia 3 (chia 9)
dư bấy nhiêu.
Tính chất chia hết, chia có dư
1. Nếu tất cả các số hạng trong một tổng (hiệu) đều chia hết cho một số m thì tổng
(hiệu) đó cũng chia hết cho m.
2. Nếu tổng (hiệu) của tất cả các số dư của mỗi số hạng trong một tổng (hiệu) khi chia
cho m mà chia hết cho m thì tổng (hiệu) đó chia hết cho m.
Ví dụ: 2015 chia 9 dư 8; 1000 chia 9 dư 1; 8 + 1 = 9 chia hết cho 9
=> 2015 + 1000 chia hết cho 9.
3. Hai số A và B có cùng số dư khi chia cho m thì A – B chia hết cho m.
4. Nếu số A chia hết cho m, B chia hết cho n thì tích A x B chia hết cho tích m x n.
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II. Các dạng bài tập
Dạng 1: Nhận biết dấu hiệu chia hết
1. Các ví dụ
Ví dụ 1 Cho các số: 123; 2340; 345; 456; 789; 1011; 1890; 2010; 2015; 5768;
12864; 121314; 123456789101112.
a) Các số chia hết cho 2 là: ……………………………………………………..
b) Các số chia hết cho 5 là: ……………………………………………………..
c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: ……………………………………………..
d) Các số chia hết cho 3 là: ……………………………………………………..
e) Các số chia hết cho 9 là: ……………………………………………………..
f) Các số chia hết cho cả 2, 3 và 5 là: …………………………………………..
g) Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là: ……………………………………….
Em hãy nhận xét xem những số chia hết cho cả 2 và 5 có tận cùng là chữ số nào?
Em hãy nhận xét xem các số chia hết cho 9 thì có chia hết cho 3 hay không? Điều
ngược lại, những số chia hết cho 3 thì có chia hết cho 9 hay không?
Ví dụ 2 Từ 3 chữ số 2, 3, 5 viết tất cả các số có 3 chữ số:
a) Chia hết cho 2………………………………………………………………...
b) Chia hết cho 5………………………………………………………………...
Ví dụ 3 Viết 3 số có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:
a) Chia hết cho 2:………………………………………………………………..
b) Chia hết cho 3:………………………………………………………………..
c) Chia hết cho 5:………………………………………………………………..
d) Chia hết cho cả 5 và 9:……………………………………………………….
Ví dụ 4 Cho số 468*. Thay dấu * bởi các chữ số có thể để nhận được số:
a) Chia hết cho 2:………………………………………………………………..
b) Chia hết cho 3:………………………………………………………………..
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c) Chia hết cho 5:………………………………………………………………..
d) Chia hết cho 9:……………………………………………………………….
e) Chia hết cho cả 3 và 5.
Ví dụ 5 Không thực hiện phép tính, hãy tìm số dư trong mỗi trường hợp sau:
a) Chia (187+ 954 + 892 + 123) cho 2.…………………………………………
…………………………………………………………………………………..
b) Chia (2015 – 204 – 402 + 101) cho 2………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
c) Chia (125 + 342 + 543) cho 5………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
d) Chia (257 + 753 + 421) cho 9………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. Bài tập thực hành
Bài MS1.1 Cho bốn chữ số 0; 5; 6; 7. Hãy lập các số có ba chữ số khác nhau thỏa
mãn điều kiện:
a) Chia hết cho 2.

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS1.2 Tìm các số có dạng 35a thỏa mãn điều kiện sau:
a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 3

e) Chia hết cho 9

c) Chia hết cho cả 2 và 5

Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS1.3 Viết số tự nhiên thỏa mãn các điều kiện sau:
a) Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.
b) Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 3 và 5.
c) Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS1.4 Cho 4 chữ số 0, 1, 5, 8. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau thoả
mãn điều kiện:
a) Chia hết cho 2 và 3.
b) Chia hết cho 3 và 5.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS1.5 Viết vào sau các số sau 1 chữ số để được số chia hết cho cả 2 và 3:
298; 1432; 3358; 9089; 12083.
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dạng 2: Bài toán về tìm số thỏa mãn điều kiện chia hết, chia có dư.
1. Các ví dụ
Ví dụ 1 Tìm các số 4a6b thỏa mãn điều kiện sau:
a) Chia hết cho 2.
b) Chia hết cho 5
c) Chia hết cho 3
d) Chia hết cho 3 và 5.
Ví dụ 2 Viết thêm 1 chữ số vào trước và 1 chữ số vào sau các số sau để được số
đồng thời chia hết cho cả 3 và 5.
a) *124*……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
b) *6598*……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
c) *576*………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
d) *19360* …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Ví dụ 3 Thay các chữ số a, b bằng các chữ thích hợp:
a) 526a3b đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5.
b) 9876ab đồng thời chia hết cho 2, 5 và 9.

c) 3344aabb đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
MathSpace – Inspiring passion
www.mathspace.edu.vn

Chuyên đề Toán nâng cao lớp 4
Dấu hiệu chia hết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) 46a85b đồng thời chia hết cho 5 và 9.
Ví dụ 4 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5.
Ví dụ 5 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất lớn hơn 300, khi chia 5 dư 3 và khi chia 9 dư 7.
2. Bài tập thực hành
Bài MS2.1 Tìm các số có dạng 3a82b thỏa mãn điều kiện sau:
a) Chia hết cho 2, 3, 5.
b) Chia hết cho 2 và 5, chia 9 dư 4.
c) Chia hết cho 2 và 3, chia 5 dư 1.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.2 Tìm các số có dạng 2015ab thỏa mãn:
a) Chia 2, 5 và 9 đều có số dư là 1.
b) Chia hết cho 2 và 9, chia 5 dư 3.
c) Chia hết cho 2, chia 5 dư 1, chia 9 dư 4.
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.3 Thay x và y vào 1996xy để được số chia hết cho 2 và 5.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.4 Hãy xác định các chữ số a, b để khi thay vào số 6a49b ta được số chia
hết cho 2, 5 và 9.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.5 Tìm các số có dạng 34 x5 y sao cho số đó chia hết cho 30.
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.6 Cho a = x459y . Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia
a cho 2, 5, 9 đều dư 1.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.7 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia 2, 5, 9 đều có số
dư là 1.
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.8 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà khi chia cho 2; 3; 5 có số dư lần lượt là
1; 2; 4.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.9 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 2, 3, 5 đều có số dư là 1 và chia hết cho
7.
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS2.10* Bạn Nam viết liên tiếp các chữ số từ 1 để được số có dạng:
A = 12345678910111213....
Hỏi bạn Nam cần viết đến số nào thì dừng lại để được số đầu tiên chia hết cho 5 và
chia hết cho 9.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dạng 3: Các bài toán sử dụng dấu hiệu chia hết, chia có dư
1. Các ví dụ
Ví dụ 1 Cho a là một số tự nhiên có ba chữ số. Viết các chữ số của a theo thứ tự
ngược lại ta được số tự nhiên b. Hỏi hiệu hai số đó có chia hết cho 3 hay không? Tại
sao?
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Ví dụ 2 Có thể thay mỗi chữ dưới đây bởi các chữ số thích hợp hay không? Tại
sao?
TOAN  (T  O  A  N )  1236

Ví dụ 3 Bạn An thực hiện phép tính và được kết quả như dưới đây. Do nhỡ tay
bạn An làm rơi giọt nước và bị nhòa mất 1 chữ số ở kết quả (số được che bởi dấu *)
18  19  20  21  22  31* 0080

Em hãy giúp An khôi phục lại chữ số đó mà không cần thực hiện lại phép tính.
Ví dụ 4 Cho 3 tờ giấy. Xé mỗi tờ thành 4 mảnh. Lấy một số mảnh và xé mỗi
mảnh thành 4 mảnh nhỏ. Sau đó lại lấy một số mảnh, xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ
và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi dừng lại, một bạn đếm được có 2014 mảnh lớn
nhỏ cả thảy. Hỏi bạn đó đếm đúng hay sai? Vì sao?
Ví dụ 5 Một người bán hàng có 5 hộp, mỗi hộp đựng cam hoặc táo. Số quả cam,
hoặc táo trong các hộp lần lượt là: 40, 45, 50, 65, 71. Sau khi bán đi 1 hộp thì còn lại
số cam gấp 3 lần số táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo?
2. Bài tập thực hành
Bài MS3.1
Có thể thay các chữ trong phép tính sau bằng các chữ số thích hợp được không?
CHAMHOC  HOCCHAM  102386

Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.2
Lúc đầu có 15 miếng bìa, người ta lấy ra 1 miếng bìa bất kì rồi chia miếng bìa đó
thành 6 miếng nhỏ. Lại tiếp tục lấy 1 miếng khác rồi chia làm 6 miếng nhỏ như thế.
Hỏi sau 1 số bước ta có thể nhận được đúng 2013 miếng bìa hay không? Vì sao?
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.3
Tổng kết năm học 2013-2014, một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195
học sinh giỏi. Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi
học sinh tiên tiến 2 cuốn vở. Biết các học sinh giỏi được thưởng số vở như nhau, các
học sinh tiên tiến được thưởng số vở như nhau. Bạn An nhanh nhẹn nhẩm thấy cần
2006 cuốn vở thì vừa đủ phát thưởng. Hỏi bạn An tính đúng hay sai? Giải thích vì
sao?
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.4
Một cửa hàng có 5 rổ đựng cam hoặc chanh. Số quả lần lượt là: 104; 115; 132; 136
và 148. Sau khi bán được một rổ cam, người bán thấy : Số chanh còn lại gấp 4 lần số
cam. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại ?
Lời giải
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.5 Tổng số học sinh khối 5 của một trường là một số có 3 chữ số có chữ
số hàng trăm bằng 3. Nếu các em xếp hàng 10 hoặc hàng 12 đều dư 8, mà xếp hàng 8
thì không dư. Tính số học sinh khối 5 của trường đó.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.6
An viết các số tự nhiên liên tiếp các số tự nhiên từ 10 đến 999 để được số
A = 1011121314151617181920….998999. Hỏi số A có chia hết cho 9 hay không?
Lời giải
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
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Bài MS3.7 Cho biết 21 x 22 x 23 x 24 x 25 – 637*600. Không thực hiện phép
tính hãy tìm và giải thích cách tìm giá trị của chữ số *?
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.8
Người ta viết lên bảng 9 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Lần thứ nhất xóa đi hai số
bất kỳ rồi viết tổng hai số đó lên bảng. Lần thứ hai xóa đi hai số bất kỳ rồi viết tổng
hai số đó lên bảng, tiếp tục làm như vậy. Hỏi sau lần thứ 8 trên bảng còn lại 1 số có
chia hết cho 9 hay không?
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.9*
Bạn Hiếu và An chơi trò chơi như sau. Hiếu có 1 mảnh giấy. Hiếu đưa cho An. Nếu
Hiếu để vào tay trái của An thì An sẽ phải xé tờ giấy đó thành 4 miếng nhỏ hơn rồi
đưa lại cho Hiếu. Nếu Hiếu để vào tay phải của An thì An sẽ phải xé tờ giấy đó thành
7 mảnh nhỏ hơn rồi đưa lại cho Hiếu. Khi Hiếu nhận được các mảnh giấy, Hiếu lại
lấy ra 1 mảnh nhỏ rồi để vào tay nào đó của An, An lại xé mảnh nhỏ đó theo quy luật
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như trước. Sau khi kết thúc, hai bạn đếm được có 2015 mảnh giấy tất cả. Hỏi hai bạn
đó đếm đúng hay sai, vì sao?
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MS3.10*
Có 99 miếng bìa. Người ta đánh số thứ tự từ 1 đến 99 lên mặt phải của chúng rồi úp
các miếng bìa đó xuống xáo trộn rồi lại đánh số từ 1 đến 99 lên mặt trái. Cộng số ở
hai mặt mỗi miếng bìa lại rồi nhân các kết quả với nhau. Hỏi kết quả là số chẵn hay
số lẻ, vì sao?
Lời giải
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PHẦN TOÁN TƯ DUY
NGUYÊN LÝ DIRICHLET
Nguyên lý Dirichlet (hay còn gọi là nguyên lý chuồng bồ câu, nguyên lý ngăn kéo,
nguyên lý nhốt thỏ vào chuồng…)
“Nếu có 7 chú thỏ nhốt vào 3 cái chuồng, khi đó chắc chắn có ít nhất 1 chuồng chứa
ít nhất 3 chú thỏ”.
Mở rộng: Có a chú thỏ, b chuồng. Trong đó a, b là các số thỏa mãn:
a = bxq + r (0 < r < b – 1). Khi đó nếu nhốt a chú thỏ và b chuồng, chắc chắn có ít
nhất 1 chuồng chứa ít nhất q + 1 chú thỏ.
Chứng minh: Giả sử ngược lại, nếu không có chuồng nào chứa ít nhất q + 1 chú thỏ.
Khi đó mỗi chuồng chứa nhiều nhất q chú thỏ.
=> Tất cả b chuồng chứa được nhiều nhất là: b x q chú thỏ < a = b x q + r (vô lý).
Vậy giả sử trên là sai, hay chắc chắn có ít nhất 1 chuồng chứa ít nhất q + 1 chú thỏ.
Bài MSE.01 Trong túi có 10 viên bi Đỏ, 15 viên bi Vàng, 20 viên bi Xanh.
Không nhìn vào túi, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn:
a) Có ít nhất 6 viên cùng màu.
b) Có đủ 3 màu.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.02 Trong túi có 12 viên bi Đỏ, 17 viên bi Vàng, 18 viên bi Xanh.
Không nhìn vào túi, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn:
a) Có ít nhất 2 màu.
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b) Có đủ 3 màu và ít nhất 6 viên Xanh.
c) Có ít nhất 5 viên Đỏ, 6 viên Vàng và 10 viên Xanh.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.03 Một lớp học có 25 học sinh. Hãy chỉ ra rằng chắc chắn có 3 bạn học
sinh có cùng tháng sinh nhật.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.04 Lớp 5A có 23 học sinh làm bài kiểm tra môn Toán. Điểm là các số
tự nhiên từ 0 đến 10. Hãy chỉ ra rằng chắc chắn có 3 bạn học sinh bằng điểm nhau.
Lời giải
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
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Bài MSE.05 Trong buổi khám sức khỏe cho học sinh khối 5 trường tiểu học,
người ta thấy học sinh thấp nhất là 136cm, học sinh cao nhất là 160cm. Hỏi có ít nhất
bao nhiêu học sinh tham gia khám sức khỏe để chắc chắn có 5 bạn có cùng chiều cao.
Biết chiều cao được đo và ghi lại đều là các số tự nhiên centimet.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.06 Có 183 học sinh khối 5 của một trường tiểu học. Hỏi có ít nhất bao
nhiêu học sinh có tháng sinh giống nhau.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.07 Một cái túi chứa một số viên bi màu xanh da trời, màu trắng, màu
vàng và màu đỏ. Mỗi học sinh được lấy ra 2 viên bi khác màu nhau. Hỏi cần ít nhất
bao nhiêu học sinh lấy bi để chắc chắn có 2 học sinh mà 2 viên bi lấy ra của bạn này
giống màu với 2 viên bi lấy ra của bạn kia?
Lời giải
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
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Bài MSE.08 Có 52 quân bài trên bàn. Mỗi loại quân bài có 13 mẫu: A, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quân bài để chắc chắn có 1
quân bài thuộc “A”?
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.09 Một lớp học có 31 em học sinh và có 15 bộ bàn ghế. Em hãy chứng
tỏ rằng có ít nhất 3 em học sinh ngồi chung 1 ghế.
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài MSE.10 Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới điểm
2, chỉ có 2 học sinh được điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được 6 học sinh
có điểm kiểm tra bằng nhau (biết rằng điểm kiểm tra là một số tự nhiên, điểm tối đa
là 10)
Lời giải
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
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KHÁM PHÁ CÙNG MATHSPACE
GIỚI THIỆU ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN
CANADIAN MATH KANGAROO CONTEST
Để giúp học sinh tại CLB MathSpace có thêm nguồn tài liệu tham khảo, tiếp cận dần
với các kỳ thi, các dạng bài toán của các nước như Singapore, Mỹ, Canada, CLB
MathSpace sẽ thường xuyên giới thiệu các đề thi trong mục “KHÁM PHÁ CÙNG
MATHSPACE”.
CLB khuyến khích các phụ huynh cùng con luyện tập dịch đề và làm bài tập. Mỗi
ngày một chút, góp nhặt và tiến bộ đều đặn. Mọi thắc mắc, quý phụ huynh có thể liên
hệ qua địa chỉ email: mathspacevn@gmail.com hoặc số điện thoại (để hỏi bài tập)
của thầy Hiếu (0987 702 775).
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