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LỜI GIỚI THIỆU

Ý tưởng cho việc ra đời tạp chí Kvant được đề xuất bởi viện sĩ Piotr Leonhidovich
Kapisa vào năm 1964. Và bà đã tìm được sự ủng hộ nhiệt tình với những thành viên
tích cực là những bạn trẻ trong những năm ấy học tập tại các nhóm Toán-Lý của
khối phổ thông chuyên trong các trường đại học lớn, từ trong các cuộc thi olympic
của toàn liên bang Xô Viết, trong các nhóm học hè của học sinh phổ thông. Vào năm
1970 ước mơ ấy đã thành hiên thực. Tạp chí Kvant đã đến tay bạn đọc trên toàn Liên
bang Xô Viết. Trưởng ban biên tập đầu tiên là viện sĩ Issac Konstantinovich Kikoin,
phó trưởng ban biên tập là viện sĩ Andrei Nikolaievich Kolmogorov. Và thế là Kvant
dần trở tạp chí khoa học phổ thông Toán-Lý nổi tiếng trên thế giới có số lượng bạn
đọc đông đảo trong đó có bạn đọc Việt Nam. Cho đến đầu năm 1990 tạp chí ra hàng
tháng với khoảng 250-350 nghìn bản in. Ngày nay tạp chí ra hai tháng một số, số bản
in cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên các cộng tác viên và ban biên tập đã nỗ lực rất
nhiều đề không ngừng cải thiện hình thức và nội dung của Kvant. Những tài liệu và bài
viết được xuất bản trên tạp chí trong suốt 30 năm nay có thể xem là vô cùng quý giá.
Không ít lần người ta có dịp hỏi các nhà khoa học trẻ, những người đạt được nhiều
thành tích trong khoa học, và những nhà giáo lớn rằng: "Điều gì đã cho phép bạn lựa
chọn nghề nghiệp và chuyên ngành của mình?". Và gần như tất cả các câu trả lời đều
giống nhau : "Các thầy giáo phổ thông, những người có niềm say mê đến chuyên môn
của mình và tạp chí Kvant". Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên Kvant
vẫn luôn là một tạp chí khoa học phổ thông phổ biến và được các bạn trẻ, thầy cô và
các nhà khoa học, nhà giáo dục học quan tâm. Kvant thật sự là nguồn tài liệu bổ ích
cho bất kỳ ai đam mê Toán học và Vật Lý.

Bản dịch này bao gồm khoảng hơn 400 bài toán Số học, Rời rạc, Hình học, Đại
số, và Giải tích hấp dẫn trong mục kì ra đề này của tạp chí Kvant trong suốt 10 năm
gần đây nhất vốn đang được chia sẻ và thảo luận tại diễn đàn Mathvn.org. Hi vọng
đây sẽ là món quà mang nhiều ý nghĩa gửi đến đông đảo các bạn trẻ yêu Toán và
thầy cô giáo phổ thông tại Việt Nam, khi mà tiếng Nga không còn phổ biến rộng rãi,
và trong nước ít được tiếp cận với các số mới của Kvant. Tuy đã có nhiều cố gắng
trong việc dịch thuật và soạn thảo nhưng có lẽ không tránh khỏi những thiếu sót mắc
phải trong tài liệu này. Hi vọng nhận được những nhận xét, góp ý chân thành của
bạn đọc thông qua địa chỉ email: mathvn2008@gmail.com hoặc truy cập vào website:
http://mathvn.org.

Minsk, ngày 04 tháng 07, 2010
Nguyễn Tuấn Minh
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M1711. Một bộ bách khoa từ điển gồm 10 quyển, chúng được sắp trên giá hoặc là
vào đúng thứ tự của nó được ghi trên giá sách hoặc là chỗ bên cạnh. Hỏi có bao nhiêu
cách sắp đặt như vậy có thể được?
D. Kalinin.

M1712. a. Trong mặt phẳng có các hình tam giác trong đó bất kì bốn tam giác
nào cũng có đỉnh chung. Chứng minh rằng tất cả các tam giác như vậy đều có một
đỉnh chung.
b. Trong mặt phẳng có các hình ngũ giác trong đó bất kì ba hình tam giác nào cũng
có đỉnh chung. Chứng minh rằng tất cả các ngũ giác như vậy đều có một đỉnh chung.
V. Proizvolov.

M1713. Trên cách cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC lấy các điểm A′, B′, C ′

sao cho các đường thẳng AA′, BB′, CC ′ đồng quy. Gọi D, E, F, D′, E ′, F ′ là trung điểm
của các đoạn AB, BC, CA,A′B′, B′C ′, C ′A′. Chứng minh rằng:
a. DD′, EE ′, FF ′ đồng quy, hơn nữa điểm này và giao điểm của AA′, BB′, CC ′, trọng
tâm của tam giác ABC cùng nằm trên một đường thẳng.
b. Nếu AA′, BB′, CC ′ là các đường cao của tam giác ABC thế thì giao điểm của các
đường thẳng DD′, EE ′, FF ′ trùng với tâm đường tròn Euler của tam giác ABC.
c. Nếu AA′, BB′, CC ′ là các đường phân giác của tam giác ABC thế thì điểm chung
của chúng và điểm chung của DD′, EE ′, FF ′, điểm chung của các đường thẳng đi qua
các đỉnh tam giác ABC và chia đôi chu vi của nó nằm trên một đường thẳng.
d. Nếu AA′, BB′, CC ′ là các đường chia đôi chu vi tam giác ABC thế thì điểm chung
của DD′, EE ′, FF ′ trùng với trọng tâm tam giác ABC.
I. Vainchtein.

M1714. Chứng minh rằng mỗi phương trình dưới đây
a. (x2 + 1)(y2 + 1) = z2;
b. (x2 − 1)(y2 − 1) = z2, x 6= y;
c. (x2 + 1)(y2 + 1) = z2, x 6= y,
có vô số nghiệm với nguyên x, y, z nguyên.
V. Senderov.



M1715. Cho các số tự nhiên a1, a2, ..., an nhận giá trị từ 1 đến 20 sao cho:

|a1 − a2|+ |a2 − a3|+ ... + |a2n−1 − a2n|+ |a2n − a1| = 2n2.

Chứng minh rằng:

|a1 − a2|+ |a3 − a4|+ ... + |a2n−1 − a2n| = n2.

V. Proizvolov.
M1716. Trên một tờ giấy kẻ carô n × n ô, ta đánh dấu N ô vuông sao cho mỗi

ô vuông bất kì hoặc là đã được đánh dấu hoặc có ô kế cận (chung ít nhất một đỉnh)
được đánh dấu. Tìm giá trị nhỏ nhất của N có thể đạt được.
E. Barabanov, N.Voronovich.

M1717. Cho hai đường tròn Γ1 và Γ2 chứa trong đường tròn Γ và tiếp xúc với Γ
lần lượt tại M, N . Đường tròn Γ1 đi qua tâm của đường tròn Γ2. Đường thẳng đi qua
giao điểm của Γ1 và Γ2 cắt Γ tại A, B. Các đường thẳng MA, MB cắt Γ1 tại C, D.
Chứng minh rằng CD tiếp xúc với Γ2.
P. Kozhevnikov.

M1718. Tìm tất cả các hàm số f : R→ R thoả mãn

f(x− f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x)− 1.

với mọi x, y ∈ R.
(Nhật Bản)

M1719. Cho dãy số thoả mãn công thức đệ quy:

a1 = 1, an+1 = an +
1

an

n = 1, 2, ...

a. Chứng minh rằng a100 > 14.
b. Tính [a1000].
c. Chứng minh sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy {an/

√
n}n khi n→∞.

A.Spivak.

M1720. Cho N khối lập phương bằng gỗ giống hệt nhau. Chúng được dán lại sao
cho bất kì hai trong số chúng đều có mặt tiếp giáp được dán lại với nhau (dán hết cả
mặt tiếp giáp hoặc một phần). Chứng minh rằng giá trị lớn nhất của N có thể đạt được
là 6.
V. Proizvolov.
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M1721. Có tồn tại hay không các số tự nhiên x, y thoả mãn x2 − 3y2 = 2000?
V. Senberov.

M1722. Cho a, b là hai số tự nhiên qua điểm một đường thẳng đi qua điểm (a, b)
cắt góc toạ độ thứ nhất tạo thành một tam giác vuông.
a. Chứng minh rằng số điểm với toạ độ nguyên nằm trong hoặc trên cạnh của tam
giác trên lớn hơn 2ab + a + b.
b. Chứng minh rằng qua điểm (a, b) có thể dựng một đường thẳng cắt góc toạ độ thứ
nhất toạ thành một tam giác vuông, sao cho trong hoặc trên cạnh của tam giác này
có tất cả là 2ab + a + b + 1 điểm với toạ độ nguyên.
M. Panov.

M1723. Trên mặt phẳng cho n vector được tô đỏ và n vector được tô xanh có
chung một điểm gốc. Các vector màu đỏ được đánh số từ 1 đến n. Theo thứ tự đánh
số các vector đỏ lần lượt quay theo chiều kim đồng hồ và chiếm vị trí của vector màu
xanh gần nhất chưa bị chiếm chỗ cho tới khi các vector mau xanh bị chiếm hết chỗ.
Chứng minh rằng tổng các góc quay không phụ thuộc vào sự đánh số của các vector
màu đỏ.
V. Proizvolov.

M1724. Trong tam giác ABC cho hai đường cao AD, CE cắt nhau tại điểm O
(như hình vẽ). Đường thẳng DE cắt đường thẳng AC tại K. Chứng minh rằng, trung
tuyến BM của tam giác ABC vuông góc với OK.

M. Volchkevich.



M1725*. Từ một tờ giấy kẻ carô (2n + 1)× (2n + 1) ô, ta cắt ra một hình F như
hình vẽ. Chứng minh rằng
a. Hình F không thể cắt ra được thành 2n hình lồi.
b. Nếu hình F chia được ra thành 2n + 1 đa giác lồi thì chúng phải là các hình chữ
nhật.

V. Proizvolov.
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M1726. Trên mặt phẳng kẻ n đường thẳng mỗi đường thẳng thì giao đúng với
1999 đường thẳng khác. Tìm tất cả các giá trị có thể được của n.
R. Jenogarov.

M1727. Một lần nọ Foma và Erema dựng một dãy số, Đầu tiên trong dãy số có
một số tự nhiên. Họ lần lượt viết vào các số hạng khác như sau: Foma tới phiên của
mình thì tạo ra một số hạng bằng cách cộng thêm vào số hạng trước đó số bất kì từ
các chữ số của nó; còn Erema thì lại trừ đi chữ số trước đó số bất kì từ các chữ số của
nó. Chứng minh rằng các số hạng đã cho trong dãy số có giá trị lặp không ít hơn 10
lần.
A. Shapovalov.

M1728. Các điểm K,L thuộc các cạnh AC,CB của tam giác ABC và nó cũng
nằm trên đường tròn bàng tiếp của tam giác tiếp xúc với hai cạnh này. Chứng minh
rằng đường thẳng đi qua trung điểm của KL và AB
a. chia chu vi của tam giác ABC thành hai phần bằng nhau,
b. song song với đường phân giác góc ACB.
L. Emilianov.

M1729. Dãy số tự nhiên được phân hoạch thành hai dãy con vô hạn rời nhau, sao
cho bộ ba bất kì thuộc một trong hai dãy con đó thì tổng của chúng cũng thuộc dãy
con này. Chứng minh rằng đó là hai dãy các số tự nhiên lẻ và dãy các số tự nhiên chẵn.
V. Proizvolov.

M1730. Giả sử các cạnh đối diện của tứ giác lồi ABCD cắt nhau tại M,K (như
hình vẽ). Qua giao điểm O của hai đường chéo kẻ đường thẳng song song với MK.
Chứng tỏ rằng đoạn thẳng thuộc đường thẳng này nằm trong miền trong của đa giác
bị chia làm hai phần bằng nhau bởi điểm O.



M. Volchkevich.

M1731. Có một dãy 60 dấu sao. Thay từng cặp 2 dấu sao ở các vị trị bất kì bằng
một chữ số, làm như liên tiếp cho đến khi nhận được dãy có 60 chữ số. Hỏi có cách
thay sao cho nhận được số chia hết cho 13 hay không.
N. Vacilev, B. Ginzburg.)

M1732. a. Các tập hợp A,B nằm trên một đường thẳng chứa n điểm. Nếu đánh
số tất cả các bộ ba điểm của tập hợp A theo một thứ tự nào đó (tức là mỗi bộ ba điểm
cho ứng với một số, đánh theo dãy số tự nhiên), thì tất cả các bộ ba điểm của tập B
có thể đánh số theo một thứ tự sao cho bất kì hai bộ ba nào của A và B có số giống
nhau thì trùng nhau. Chứng minh rằng A,B trùng nhau.
b. Khẳng định trên có còn đúng nếu thay bộ ba điểm bằng cặp hai điểm.
V. Proizvolov.

M1733. Xét hàm liên tục f(x) sao cho f = f−1 và f(0) = 1. Chứng tỏ∫ 1

0

|x− f(x)|dx =
1

2
.

K. Kaibkhanov.

M1734. Chứng tỏ rằng phương trình

(
sinx

x

)β

= cos x trên khoảng (0, π
2
) vô

nghiệm với β ≤ 3 và có nghiệm duy nhất với β > 3.
V. Senderov.

M1735*. Đa diện lồi có sáu đỉnh nằm trên các trục dương của hệ trục tọa độ
Oxyz. Chứng minh rằng 8 hình chiếu của gốc O lên các mặt của đa diện nằm trên một
mặt cầu.
V. Proizvolov.
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M1736. Số lớn nhất các con mã là bao nhiêu để có thể sắp xếp chúng trên một
bàn cờ 5× 5 sao cho mỗi con mã ăn đúng 2 con khác.
M. Gorelov.

M1737. Các dây cung AC và BD của đường tròn tâm O cắt nhau tại điểm K
(hình dưới). Các điểm M, N là tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AKB và
CKD. Chứng tỏ rằng OMKN là hình bình hành.

A. Zaslavskij.

M1738. Từ một cỗ bài rút ra 7 lá và cho tất cả mọi người xem. Sau đó xáo lại các
quân bài và phân đều chúng cho hai người chơi và giữ lại một lá. Hai người chơi lần
lượt đọc một mệnh đề đúng có chứa thông tin về một quân bài nào đó của mình. Hỏi
hai người chơi có cách công bố thông tin về các quân bài sao cho người ngoài không
thể biết được bất kì một quân bài mà sau khi xáo đang được ai trong hai người chơi
giữ, nếu:
a. Lá bài giữ lại bị giấu kín.
b. Lá bài giữ lại được đưa cho một người ngoài biết.
A. Shapovalov.

M1739. Giả sử A là một chữ số chẵn bất kì, B là một chữ số lẻ bất kì. Chứng tỏ
rằng tồn tại một số tự nhiên bị chia hết bởi 22000 sao cho mỗi chữ số của nó hoặc là A
hoặc là B.
I. Akulich.



M1740. Cho các số tự nhiên a, b, c sao cho a2+b2+c2 = (a−b)2+(b−c)2+(c−a)2.
Chứng tỏ rằng mỗi một các số ab, bc, ca và ab + bc + ca là số chính phương.
V. Proizvolov.
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M1741. Với mỗi số tự nhiên từ 000000 đến 999999, ta làm như sau: nhân chữ chữ
số đầu tiên với 1, nhân chữ số thứ 2 với 2,v.v..., nhân chữ số sau cùng với 6 để nhận
được một số mới. Hỏi có bao nhiêu số mới nhận được chia hết cho 7.
N. Vacilev, B. Ginzburg.

M1742. Viết các số tự nhiên vào một bảng vuông n × n ô, sao cho hai số bất kì
nếu kề nhau theo hàng hoặc cột thì sai khác nhau 1 đơn vị. Chứng tỏ rằng tồn tại một
số tự nhiên sao cho hoặc là mỗi hàng hoặc là mỗi cột của bảng vuông đều có chứa nó.
V. Proizvolov.

M1743. Tính tổng [
1

3

]
+

[
2

3

]
+

[
22

3

]
+ ... +

[
21000

3

]
.

(ở đây [a] là kí hiệu phần nguyên của số a)
A. Golovanov.

M1744. Trên một bàn hình chữ nhật đặt những tấm bìa vuông với k màu sắc
khác nhau, sao cho các cạnh của chúng song song với các cạnh của chiếc bàn. Trong k
tấm bìa có màu khác nhau thì bất kì 2 trong số các tấm bìa đó có thể đóng vào bàn
bằng 1 cái đinh. Chứng tỏ rằng có một màu nào đó sao cho tất cả các tấm bìa màu
này có thể đóng vào bàn bởi 2k − 2 cái đinh.
V. Dolnikov.

M1745. Một bàn cờ 2n × 2n ô đặt các quân cờ màu trắng và đen vào những trí
nào đó. Đầu tiên người ta lấy ra khỏi bàn cờ tất cả các quân đen nằm ở một cột với
một quân trắng, sau đó tiếp tục lấy ra tất cả các quân trắng mà cùng hàng với một
quân đen trong những quân đen còn lại. Chứng minh rằng hoặc là các quân đen hoặc
là các quân trắng còn lại trên bàn cờ không nhiều hơn n2

S. Berlov.

M1746. Trên một đường tròn đặt n điểm được tô xanh và n điểm được tô đỏ sao
cho chúng chia đường tròn ra làm 2n cung bằng nhau. Mỗi điểm màu đỏ là trung điểm
của cung với 2 điểm màu xanh làm đầu mút. Chứng tỏ rằng mỗi điểm màu xanh cũng



đồng thời là trung điểm của cung với 2 điểm màu đỏ làm đầu mút.
V. Proizvolov.

M1747. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh của nó tại các
điểm A′, B′, C ′. Qua điểm P là điểm đồng quy của các đường thẳng AA′, BB′, CC ′

dựng 3 đường tròn sao cho mỗi đường tròn tiếp xúc với 2 cạnh của tam giác. Chứng
minh rằng:
a. Sáu tiếp điểm của 3 đường tròn trên với các cạnh tam giác ABC nằm trên một
đường tròn có tâm trùng với tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
b. Các đường chéo chính của lục giác tạo bởi sáu tiếp điểm này đồng quy tại P .
c. Các điểm giao thứ hai của sáu đường tròn đi qua P nêu trên nằm trên các đường
thẳng AA′, BB′, CC ′.
A. Zaslavskij.

M1748. Trên mặt phẳng lấy 100 điểm khác nhau sao cho không có 3 điểm nào
cùng nằm trên một đường thẳng. Xét tất cả các cách tô màu các điểm này bằng 2
màu. Một cách tô màu được gọi là "không thể chia cắt", nếu như không tồn tại bất cứ
đưởng thẳng nào đề cho các điểm với các màu khác nhau nằm ở hai nửa mặt phẳng
khác nhau. Chứng minh rằng số các cách tô màu "không thể chia cắt" không phụ
thuộc vào cách đặt các điểm.
G. Chelnokov.

M1749. Xét dãy từ như sau, từ đầu tiên là A, thứ hai là AB, thứ ba là ABA, thứ
tư là ABAAB, thứ năm là ABAABABA, và cứ thế theo quy luật như sau: từ tiếp
theo nhận được nhờ từ kế trước bằng cách thay mỗi mẫu tự A bằng AB và B bằng A.
a. Chứng tỏ rằng mỗi từ trong dãy từ này, bắt đầu từ là từ thứ 3 có thể nhận được
nhờ viết gộp hai từ liền trước và kế trước đó nữa của nó. (Thí dụ ABAABABA là
gồm từ ABAA cộng với ABA.)
b. Đặt a1 = 1, b1 = 2, a2 = 3, a3 = 4, b2 = 5, a4 = 6. b3 = 7, a5 = 8, a6 = 9, b4 = 10
và nói tổng quát an bn xác định theo vị tri của mẫu tự A và B trong chuỗi từ vô
hạn: ABAABABAABABAABABA... sinh ra theo quy tắc ở câu a). Chứng tỏ rằng
bn = n + an.
c. Xét một dãy từ khác: A, AB, ABAA, ABAAABAB, ABAAABABABAAABAA,...
sinh ra theo quy tắc từ sau sinh ra nhờ từ trước bằng cách thay các mẫu tự A bằng
AB và B bằng AA. Chứng tỏ rằng số tương ứng với vị trí của mẫu tự B thứ n lớn hơn
2 lần số tương ứng với vị trí của mẫu tự B thứ n, trong chuỗi từ vô hạn sinh ra bởi
quy tắc trên: ABAAABABABAAABAAABAAABABABAAABAB...
L. Kolanov.

M1750. a. Cho 6 tờ giấy hình vuông, mà mỗi cạnh của mỗi tờ giấy có độ dài là 1.
Đem dán chúng lên toàn bộ bề mặt của khối lập phương với cạnh độ dài là 1. Chứng
tỏ rằng có thể tìm được một tờ giấy hình vuông sao được dán lên toàn bộ một mặt nào
đó của khối lập phương.
b. Cho 4 tờ giấy có dạng tam giác đều với mỗi cạnh có độ dài là 1. Đem dán chúng lên
toàn bộ bề mặt của một khối tứ diện. Hỏi có phải nhất thiết là luôn tìm được một tờ



giấy dán lên toàn bộ một mặt nào đó của tứ diện hay không.
V. Proizvolov.
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M1751. Hai đất nọ thiết lập một hệ thống hàng không chung. Từ mỗi thành phố
của một đất nước này có thể bay thẳng đến đúng k thành phố của đất nước kia (không
cần chuyển sân bay) và bất cứ hai thành phố nào của hai đất nước đều liên thông được
với nhau nhờ đường hàng không (có thể qua sân bay trung gian). Do khủng hoảng tài
chính nên người ta buộc phải đóng cửa một đường bay. Chứng tỏ rằng lúc này từ bất
kì một thành phố này vẫn có thể bay đến bất kì một thành phố khác (có thể qua sân
bay trung gian) ở hai đất nước đó.
O. Melnikov.

M1752. Có bao nhiêu cách để sắp xếp 8 quân xe vào các ô đen của bàn cờ vua
sao cho chúng không ăn lẫn nhau.
V. Proizvolov.

M1753. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh của nó tại các
điểm A′, B′, C ′ và điểm L là trung điểm của đoạn A′B′ (như hình vẽ). Chứng tỏ rằng
tam giác ALB tù.

A. Zaslavskij.

M1754*. Mỗi số hạng của dãy số tự nhiên được tô màu đen hoặc trắng (có vô số
số hạng được tô đen cũng như tô trắng). Chứng tỏ rằng tìm được một dãy tăng vô hạn
các số hạng đen a1, a2,..., an...sao cho dãy:

a1,
a1 + a2

2
, a2,

a2 + a3

2
, a3, ..., an,

an + an+1

2
, an+1, ...



có các số hạng cùng màu.
V. Vacileva, Y. Protasov.

M1755*. Có 10 cái khăn ăn hình vuông, diện tích của mỗi cái bằng 1 và một cái
bàn hình vuông có diện tích là 5. Chứng tỏ rằng co thể phủ cái bàn với 2 lớp khăn ăn
(các khăn ăn có thể kề mép nhau nhưng không được đứt đoạn).
V. Proizvolov.
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M1756. Cho các số tự nhiên khác nhau sao cho với 3 số bất kì thì có 2 số mà số
này chia hết cho số kia. Chứng tỏ rằng, tất cả các số đó có thể tô bằng 2 màu sao cho
nếu hai số cùng màu thì một số này chia hết cho một số kia.
E. Cherepanov.

M1757*. Một đa giác lồi có thể bị cắt ra thành 22 hình bình hành. Chứng tỏ rằng
đa giác này cũng có thể bị cắt ra thành 15 hình bình hành.
V. Proizvolov.

M1758. Mỗi nghị sĩ đều có tỷ lệ ủng hộ của mình. Giai đoạn đầu sau khi bầu
chọn, mỗi nghị sĩ nằm trong một đảng, mà trong đó ông ta có thể kiểm kê được tỷ lệ
ủng hộ của mình. Nghị sĩ có thể chuyển từ một đảng sang một đảng khác mà ở đó tỷ
lệ ủng hộ tương ứng của anh ta tăng lên. Giả sử trong mỗi giai đoạn chỉ có thể xảy ra
một lần chuyển như vậy. Chứng tỏ rằng sau giai đoạn cuối cùng thì các sự chuyển đổi
tỷ lệ ủng hộ như vậy cũng kết thúc.
V. Ilichev.

M1759. Có một tam giác nhọn với cạnh bé nhất là c đối diện với góc tương ứng
là γ. Biết rằng tam giác có thể tô bằng 2 màu sao cho khoảng các giữa hai điểm cùng
màu không lớn hơn c. Chứng tỏ rằng γ ≥ 36.
A. Evnin.

M1760. Bảng vuông n × n ô gọi là "kỳ lạ" nếu thỏa mãn tính chất: bất kì n số
nào của bảng sao cho bất kì hàng và cột nào của bảng đều có chứa một một số trong
chúng thì các số này cho một tổng cố định. Chứng tỏ rằng mỗi bảng vuông kỳ lạ có thể
biểu diễn thành tổng hai bảng vuông khác sao cho một trong chúng thì trong mỗi cột
các số đều bằng nhau, cái còn lại thì trong mỗi hàng các số đều bằng nhau. Thí dụ: 3 4 1

6 7 4
5 6 3

 =

 2 3 0
2 3 0
2 3 0

+

 1 1 1
4 4 4
3 3 3

 .

V. Proizvolov.

M1761. Một ảo thuật gia có 100 tấm phiếu, được đánh số từ 1 đến 100. Ông ta
sắp xếp các tấm phiếu này vào ba chiếc hộp màu đỏ, trắng và xanh sao cho trong mỗi



hộp có ít nhất một quân bài. Một khán giả chọn ra hai chiếc hộp và rút lần lượt từ
mỗi chiếc hộp một tấm phiếu và đọc cho mọi người biết tổng các số ghi trên chúng.
Khi biết tổng này, ảo thuật gia ngay lập tức xác định được chiếc hộp nào không có
tấm nào bị rút ra. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các tấm phiếu vào các hộp để cho trò
ảo thuật này luôn thành công?
(Hungaria)

M1762. Tồn tại hay không số tự nhiên n sao cho n có đúng 2000 ước số nguyên
tố khác nhau và 2n + 1 chia hết cho n?
V. Senderov.

M1763*. Giả sử CH1, CH2, CH3 là các đường cao của tam giác nhọn ABC. Đường
tròn nội tiếp trong tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh của nó tại các điểm T1, T2, T3

tương ứng. Các đường thẳng l1, l2, l3 là ảnh của các đường thẳng H2H3, H3H1, H1H2

qua các phép đối xứng với các trục tương ứng T2T3, T3T1, T1T2. Chứng tỏ rằng các
đường thẳng l1, l2, l3 tạo thành một tam giác với các đỉnh nằm trên đường tròn nội
tiếp tam giác ABC.
T. Emelianova.

M1764. Giả sử hàm số f : [0, 1] → R thỏa mãn điều kiện: f(0) = 0, f(1) > 0, f
đơn điệu tăng trên [0, 1] và với bất kì x1, x2 ∈ [0.1] sao cho x1 + x2 ∈ [0, 1] thì có bất
đẳng thức sau

f(x1) + f(x2) ≥ f(x1 + x2)

Chứng tỏ rằng, khi đó dãy số

sn = f(1) + f

(
1

2

)
+ f

(
1

3

)
+ ...+ f

(
1

n

)
, n = 1, 2, 3...

không bị chặn.
V. Popov.

M1765. Các cạnh của một tứ diện đều bằng 1. Cho các trường hợp
a. Trên các cạnh có 5 điểm được đánh dấu.
b. Trên các mặt có 9 điểm được đánh dấu.
c. Trong tứ diện có 9 điểm được đánh dấu.
Chứng tỏ rằng trong mỗi trường hợp luôn tìm được hai điểm được đánh dấu sao cho
khoảng cách giữa chúng không vượt quá 0,5.
V. Proizvolov.
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M1766. Trên một bàn cờ vua vô hạn có một quân hậu và một quân vua khác
màu, sao cho quân vua không được đi theo đường chéo. Chúng được đi lần lượt. Có
thể hay không trường hợp quân vua không sớm thì muộn cũng bị chiếu tướng.
A. Shapovalov.

M1767. Trong hình vuông ABCD lấy hai điểm P, Q sao cho ∠PAQ = ∠PCQ =
45◦ (Xem hình). Chứng minh rằng PQ2 = BP 2 + QD2

V. Proizvolov.

M1768. a. Phân bố các số 1,2,3,...,100 trên một hàng theo một thứ tự sao cho
một vài bất kì (không phải tất cả) từ những số này có tổng các chỉ số thứ tự không
trùng với tổng các giá trị của chúng.
b. Trên các ghế trong một chiếc xe điện gầm, các hành khác có thể ngồi ở bất cứ vị trí
nào mà họ muốn. Tổng kết lại tất cả các ghế có người ngồi thì với một nhóm không
nhiều hơn 100 hành khách bất kì thì trung bình cộng các chỉ số ghi trên các ghế mà
họ ngồi lớn hơn 1 đơn vị so với trung bình cộng các số ghi trên vé của họ. Hỏi số ghế
tối thiểu có thể được là bao nhiêu?
S. Tokarev.

M1769. 2n đầu mút của các dây cung không giao nhau phân chia đường tròn
thành 4n cung bằng nhau. Chứng tỏ rằng giữa các dây cung này tồn tại 2 dây cung
song song với nhau.



V. Proizvolov.

M1770. Cho trước một đa thức bậc 10 với các hệ số là các chữ cái. Hai người thay
lần lượt hệ số chữ cái bất kì thành bởi một hệ số chữ số. Đa thức nhận được là A(x).
Đặt a1 = max A(x) với x ∈ [−1, 0], và a2 = max A(x) với x ∈ [0, 1]. Nếu a1 > a2 thì
người chơi đầu tiên thắng, nếu a1 < a2 thì người còn lại thắng. Hỏi ai là người chiến
thắng trong trò chơi này?
N. Vasilev, B. Ginzburg.
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M1771. Chia số 111...11 (có 3n chữ số 1) cho 3n nhận được số M . Chứng tỏ rằng
M nguyên và nó có thể phân tích thành n nhân tử khác nhau.
D. Mamediarov.

M1772. Mỗi số a1, a2, ..., a2n, a2n+1 bằng 2, 5 hoặc 9 và a1 = a2n+1, hai số liên tiếp
nhau thì phải khác nhau. Chứng minh đẳng thức:

a1a2 − a1a3 + a3a4 − ... + a2n−1a2n − a2na2n+1 = 0.

V. Proizvolov.

M1773. Chiều cao CD và phân giác AE của tam giác vuông ABC (∠C = 90◦)
cắt nhau tại F . Đặt G là giao điểm của ED và BF . Chứng tỏ rằng diện tích của tứ
giác CEGF và tam giác BDG bằng nhau.
Y. Jyk.

M1774. Đức vua của một đất nước cổ tích nọ mời các tên ăn thịt người trong đất
nước của mình đến dự yến tiệc. Giữa chúng có những tên muốn ăn những tên ăn thịt
người khác (nếu như tên ăn thịt người A muốn ăn tên ăn thịt người B thì không chắc
suy ra được B muốn ăn A). Biết rằng một dãy được lập những tên ăn thịt người sao
cho tên thứ nhất muốn ăn tên thứ hai, tên thứ hai muốn ăn tên thứ ba,.. thì có độ dài
lớn nhất là 6. Chứng tỏ rằng đức vua có thể sắp những tên ăn thịt người này vào 6
phòng sao cho trong mỗi phòng không có ai muốn ăn thịt ai cả.
O. Melnikov.

M1775. a. Tồn tại hay không một hình vuông mà tất cả các đỉnh và tất cả các
trung điểm của các cạnh của nó nằm trên hyperbol xy = ±1?
b. Chứng tỏ rằng tồn tại vô hạn các hình bình hành, sao cho một trong các đỉnh của
mỗi hình bình hành này là gốc tọa độ, hai đỉnh khác nằm trên hyperbol xy = 1, và
đỉnh còn lại nằm trên xy = −1.
c. Chứng tỏ rằng diện tích của mỗi hình bình hành như vậy bằng

√
5.

d. Xét với bất kì hình bình hành OABC như vậy, tập hợp các điểm M sao cho−−→
OM = k

−→
OA + l

−→
OC với k, l nguyên, gọi là lưới sinh ra bởi hình bình hành này. Chứng

tỏ rằng phần trong giới hạn bởi các hyperbol xy = ±1 không chứa bất kì điểm nào
của lưới này trừ gốc tọa độ.



N. Osipov.

M1776. Một giờ trước mỗi anh em trai trong một gia đình cãi nhau cùng một số
lượng các chị em gái, còn mỗi chị em gái cãi nhau với một số lượng các anh em trai
khác nhau. Bây giờ thì một số trong họ giảng hòa với nhau và mỗi chị em gái lại cãi
nhau với cùng một số lượng các anh em trai, và một anh em trai cãi nhau với một số
lượng các chị em gái nhau. Hỏi có bao nhiêu anh em trai, chị em gái trong gia đình
phiền phức này?
Y. Akulich, A. Jukov.

M1777. Trong hình vuông đơn vị nội tiếp một tứ giác, với các đỉnh nằm trên các
cạnh của hình vuông này. Trong tam giác vuông tạo bởi các cạnh của hình vuông và
tứ giác, lấy 4 đường tròn nội tiếp các tam giác này. Chứng minh rằng tổng bán của
bốn đường tròn này không vượt quá 2−

√
2, và đạt được giá trị này khi và chỉ khi các

cạnh của tứ giác nội tiếp song song với các đường chéo của hình vuông.
V. Proizvolov.

M1778. Trên bảng viết số phức 1 + i. Thực hiện một số lần bất kì và theo một
thứ tự bất kì các phép toán dưới đây: 1. Xóa đi một số bất kì a + bi và viết thay vào
đó 2 số bằng (a + 1) + bi.
2. Xóa đi một số bất kì a + bi và viết thay vào đó 3 số bằng (a + 1) + bi, a + (b + 1)i,
(a + 1) + (b + 1)i.
3. Xóa đi một số bất kì a + bi và viết thay vào đó 4 số, trong đó 2 số bằng a + (b + 1)i,
và 2 số bằng (a + 1) + (b + 1)i.
Sau một vài phép toán như vậy thì modul của tất cả các số được viết trên bảng lớn
hơn 3. Chứng tỏ rằng giữa chúng phải có hai số bằng nhau.
Y. Voronovich, Y. Akulich.

M1779. Tìm tất cả các đa thức f trong các trường hợp
a. f(x) + f(y) = f(x + y)
b. af(x) = f(2001x), với a là một số cho trước.
c. af(x) + bf(y) = f(cx + dy) với a, b, c, d là các số cho trước.
V. Senderov.

M1780*. Mỗi điểm của mặt cầu được tô mà đỏ hoặc xanh. Chứng minh rằng có
thể tìm được ba điểm cùng màu là ba đỉnh của một tam giác đều.
V. Proizvolov.
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M1781. Người trưởng bộ phận bảo vệ muốn sắp xếp các vọng gác xung quanh
doanh trại sao cho không ai có thể lén lút đến gần doanh trại cũng như không thể đến
gần các vọng gác mà không bị phát hiện. Biết bằng trên mỗi vọng gác có một ngọn
đèn pha, có tầm chiếu khoảng 100 m. Liệu ý định của người này có thể thực hiện được
không?
V. Klentsyn.

M1782. Chứng tỏ rằng với bất kì số tự nhiên n tồn tại chỉ một số hữu hạn nghiệm
của bất đẳng thức |x!− yy| < n, x, y là số tự nhiên.
S. Zlobin.

M1783. Trong tam giác ABC dựng đường cao AH, phân giác BL và trung tuyến
CM . Biết rằng tam giác HML đều, chứng minh tam giác ABC cũng đều.
R. Jenodarov.

M1984. Trên bảng viết sẵn các số nguyên từ 1 đến 2000.
a. Xóa ngẫu nhiên 998 số. Chứng minh rằng giữa các số còn lại có thể chỉ ra một bộ
số (bao gồm không ít hơn hai số) mà tổng của chúng cũng có mặt trên bảng.
b. Xóa ngẫu nhiên 89 số. Chứng tỏ rằng giữa các số còn lại có thể chỉ ra 20 số sao cho
tổng của chúng cũng có mặt trên bảng. Hỏi khằng định còn đúng không nếu xóa thêm
một số nữa.
F. Shleyfer.

M1985. Trên hòn đảo nọ là lãnh thổ của các công quốc
a. Lãnh thổ của các công quốc này trên bản đồ của đảo được thể hiện bằng các tam
giác đều. Chứng minh rằng bằng cách tô màu đúng bản đồ (không có hai công quốc
láng giềng nào mà được tô cùng màu) thì chỉ cần 2 màu là đủ.
b. Lãnh thổ của các công quốc được biểu diễn bằng các tam giác vuông cân trên bản
đồ của đảo. Chứng minh rằng với cách tô màu đúng thì chỉ cần 4 màu là đủ.
V. Proizvolov.
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M1786. Trên mặt phẳng cho các 6 điềm sao cho không có 3 điểm nào trong số
chúng thẳng hàng, hơn nữa khoảng các giữa hai điểm bất kì đôi một khác nhau. Chứng
tỏ rằng giữa các tam giác với các đỉnh lấy từ 6 điểm này thì có thể tìm được hai tam
giác với cạnh chung sao cho đối với tam giác này là cạnh lớn nhất, đối với tam giác kia
là cạnh nhỏ nhất.
C. Pukshin.

M1787*. Với p và q là các số tự nhiên, lớn hơn 1. Biết rằng, q3 − 1 chia hết cho p,
và p− 1 chia hết cho q. Chứng tỏ rằng p = q

3
2 + 1 hoặc p = q2 + q + 1.

N. Ocipov.

M1788. Trong tam giác ABC điểm I là tâm đường tròn nội tiếp, A′, B′, C ′ là tiếp
điểm của đường tròn này với các cạnh BC, CA, AB. Đường thẳng AA′ và BB′ giao
nhau tại điểm P , AC và A′C ′ giao nhau tai điểm M , BC và B′C ′ tại điểm N . Chứng
minh rằng IP và MN vuông góc nhau.
A. Zaslavskij.

M1789. a. Cho 100 quả cân với khối lượng 1, 2,...,100g. Chọn từ chúng 50 quả cân
sao cho tổng khối lượng bằng tổng khối lượng các quả còn lại và không có hai quả nào
có hiệu khối lượng là 50. Chứng minh rằng có thể chọn ra hai quả cân sao cho tổng
khối lượng bằng 101g.
b. Cho 200 quả cân với khối lượng 1,2,...,200g. Chọn từ chúng 100 quả cân sao cho
tổng khối lượng bằng tổng khối lượng các quả còn lại. Không có hai quả nào có hiệu
khối lượng là 100g và tổng khối lượng bằng 201g. Chứng minh rằng 50 quả cân nhẹ
nhất có tổng khối lượng là 2525g.
V. Proizvolov.

M1790. Trên mặt phẳng cho một số lượng các tam giác đều, sao cho mỗi tam giác
có một cạnh màu xanh, một cạnh màu vàng, một cạnh màu đỏ. Ta tiến hành đính liền
các tam giác này với nhau bằng cách đính liền các cạnh cùng màu, hoặc một phần các
cạnh cùng màu với nhau giữa hai tam giác sao cho tạo ra được một tam giác đều lớn
∆. Chứng minh rằng trên biên của tam giác đều lớn ∆ tổng độ dài các phần cạnh của
mỗi màu đều bằng nhau.
S. Volchenkov.



M1791. a. Trên mặt phẳng cho 5 đường tròn sao cho 4 đường tròn bất kì đều có
tiếp tuyến chung. Liệu chăng tất cả 5 đường tròn này có tiếp tuyến chung.
b. Trên mặt phẳng cho n đường tròn sao cho 5 đường tròn bất kì đều có tiếp tuyến
chung. Chứng minh rằng tất cả n đường tròn này đều có tiếp tuyến chung.
V. Proizvolov.

M1792. Trong một căn phòng có 2n + 1 người, sao cho với n người bất kì luôn tồn
tại một người quen với tất cả n người này. Chứng minh rằng, có một người quen với
tất cả các người trong phòng này.
S. Berlov.

M1793. Cho ma phương kích thước n × n được đặt các chữ số 1, 2, ..., n2 ở mỗi
ô. Với hai ô bất kì, người ta dựng một vector với đỉnh và gốc tại tâm của hai ô này,
hướng từ ô có số lớn hơn đến ô có số bé hơn. Chứng minh rằng tổng các vector nhận
được bằng vector không. (Ma phường là bảng vuông được viết số trong đó các tổng
các số được viết ở mỗi dòng và mỗi cột đều bằng nhau).
I. Bogdanov.

M1794. Trên một đường thẳng cho 100 tập hợp A1, A2, ..., An sao cho mỗi tập hợp
được lập từ 100 đoạn thẳng đôi một không giao nhau. Chứng minh rằng giao của 100
tập hợp này là hợp của không quá 9901 đoạn thẳng đôi một không giao nhau. (Có thể
coi một điểm như là một đoạn thẳng suy biến)
R. Karancev.

M1795. Cho một mặt cầu S và một hàm liên tục y = f(X), với X ∈ S. Chứng
minh rằng tìm được y0 sao cho hàm đạt giá trị này trên mỗi đường tròn lớn của S.
V. Proizvolov.
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M1796. Một con vua đi qua tất cả các ô trên bàn cờ vua và trở lại chỗ xuất phát
của nó, sao cho mỗi ô nó chỉ đi qua 1 lần. Nối tất cả tâm của các ô mà nó đi qua liên
tiếp ta nhận được một hình gấp khúc kín gồm 64 mắt xích (mỗi bước chuyển là một
mắt xích), không có có hai mắt xích nào kế tiếp mà cùng nằm trên một đường thằng.
Chứng minh rằng số bước chéo của con vua đi tối thiểu là 8 bước.
Y. Akulin.

M1797. Các điểm màu xanh và đỏ lần lượt luân phiên nhau chia đường tròn
thành 2n cung. Biết rằng bất kì hai cung kề nhau có độ dài sai khác nhau là 1. Chứng
minh rằng n−giác với các đỉnh màu đỏ và n−giác với các đỉnh màu xanh có cùng chu
vi và cùng diện tích.
V. Proizvolov.

M1798. Trong thành phố nọ có 1000 người dân sinh sống. Đúng 300 người trong
số họ là thật thà, còn lại là tinh ranh sẽ nói thật hay nói dối tùy theo ý mình. Biết
rằng tất cả các cư dân thành phố đều biết nhau. Bạn có thể nhận biết được bao nhiêu
người tinh ranh bằng cách đặt một số tùy ý các câu hỏi.
N. Vacilev, B. Ginzburg.

M1799*. Xét các số tự nhiên x, y sao cho xy + x + y là số chính phương. Chứng
minh rằng các số sau đây cũng là số chính phương: xy + z, yz + x, zx + y, yz + y + z,
zx + z + x, xy + yz + zx, xy + yz + zx + x + y + z.
V. Proizvolov.

M1800. Chứng minh rằng tổng bình phương diện tích 4 mặt của một tứ diện bằng
4 lần tổng bình phương diện tích 3 tiết diện đi qua các bộ bốn trung điểm đồng phẳng
của các cạnh tứ diện.
A. Zaslavskij.
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M1801. Số tự nhiên n là tổng của ba ước số tự nhiên phân biệt của n − 1. Tìm
tất cả các số n như vậy.
S. Tokarev.

M1802. Có một khu vực bí mật là hình vuông 8 × 8, nó được phân hoạch thành
các ô vuông đơn vị 1× 1 bởi các hành lang ngang dọc. Tại mỗi ngã giao có một khóa
mạnh điện, nếu nhấn vào đó thì bật hoặc tắt ngay lập tức các hành lang độ dài 1 đi ra
từ giao lộ này. Ban đầu tất khu vực chìm trong bóng tối. một người lính gác ở vị trí
góc bên trái dưới cùng của khu vực này, anh ta chỉ có thể đi vào các hành lang được
anh ta bật sáng, và có thể bất hoặc ngắt khóa điện ở các giao lộ nhiều lần. Hỏi anh ta
có thể đi đến được góc bên trái trên cùng của khu vực sau khi ánh sáng ở tất cả các
hành lang đều bị tắt hay không? Tìm tất cả các giao lộ của khu vực mà anh ta có thể
đi đến được, sau khi đã tắt hết các đèn ở ở tất cả các hàng lang.
A. Shapovalov.

M1803. Trong hình vuông ABCD lấy hai điểm P, Q sao cho ∠PAQ = ∠QCP =
45◦. Chứng minh rằng tổng diện tích các tam giác PAQ, PCB, QCD bằng tổng diện
tích các tam giác QCP, QAD, PAB.

V. Proizvolov.



M1804. Chứng minh rằng với a, b, c là các số dương thì

a√
a2 + bc

+
b√

b2 + ca
+

c√
c2 + ab

≥ 1

(Nam Triều Tiên)

M1805. Tại một cuộc thi Olympic Toán có sự tham gia của 21 bạn nam và 21 bạn
nữ. Biết rằng:
- Mỗi bạn chỉ giải không quá 6 bài.
- Đối với mỗi bạn nam và mỗi bạn nữ thì tồn tại tối thiểu một bài mà cả hai đều giải
được.
Chứng minh tồn tại một bài toán mà nó được giải bởi 3 bạn nam và 3 bạn nữ.
(CHLB Đức)

M1806. Xét bảng số có chiều n × n sao cho với bất kì n số tự nhiên lấy ra theo
từng hàng hay theo từng cột đều cho một tổng duy nhất. Trong mỗi hàng xác định số
bé nhất, và giữa n số bé nhất được chọn này chọn tiếp số lớn nhất, đặt là M . Trong
mỗi cột xác định số lớn nhất, và giữa n số lớn nhất được chọn này chọn tiếp số bé
nhất, đặt là m. Chứng minh M = n.
V. Proizvolov.

M1807. Với những số tự nhiên n nào thì có thể chia một tam giác ra thành n đa
giác lồi với số cạch khác nhau.
A. Zalavskij.

M1808. Giải các phương trình trong tập số tự nhiên sau:
a. x! + y! = z!!;
b. x!y! = z!!.
với z!! là tích các só tự nhiên cùng tính chẵn lẽ với z từ 1 đến z.
V. Senderov.

M1809. Chỉ sử dụng thước thẳng tìm tâm của:
a. hai đường tròn giao nhau;
b. hai đường tròn tiếp xúc (trong và ngoài);
c. hai đường tròn đồng tâm.
Y. Vainshtein.

M1810. Xét đa diện lồi đa lồi với mỗi đỉnh là đầu mút của một số lẻ các cạnh. Mội
mặt của nó được tô bằng màu đỏ, các mặt còn lai tô màu xanh. Chu vi của mỗi mặt
xanh bằng 1. Chứng minh rằng chu vi của mặt đỏ cũng bằng 1.
V. Proizvolov.



Đề ra kì này - Tạp chí Kvant 02-2002

Nhóm dịch thuật Kvant - http://mathvn.org

01 - 2009

M1811. Hai vận động viên tiến hành một cuộc thi chạy, một người chạy từ điểm A
đến B để kết thúc và người kia chạy ngược lại. Giả sử rằng tại mỗi thời điểm, vận tốc
mỗi người đều như nhau. Giữa A, B 1000m thì cứ mỗi 100m thì có một đường trồng
cây (hàng cây trồng ở giữa, phân đường thành 2 phía) chiều dài 100m, chạy ngang qua
như hình vẽ. Vận động viên nếu gặp hàng cây chắn ngang có thể chạy dọc theo cho
đến hết đường trồng cây để sang phía bên kia hoặc trèo băng qua chúng để chạy tiếp.
Chứng minh rằng sự gặp nhau của hai người này là không thể tránh khỏi.

V. Proizvolov.

M1812. Cho a, b, c là các số tự nhiên thỏa mãn

UCLN(a2 − 1, b2 − 1, c2 − 1) = 1

Chứng minh rằng

UCLN(ab + c, bc + a, ca + b) = UCLN(a, b, c)

A.Glovanov

M1813. Hình F được giới hạn bởi nửa đường tròn và hai cung một phần tư đường
tròn cùng bán kính như hình vẽ.
a. Chia F thành 3 phần sao cho có thể ghép lại thành một hình vuông.
b. Chia F thành 4 phần sao cho một phần là hình vuông còn các phần còn lại có thể
ghép thành hình vuông khác.



V. Proizvolov.

M1814. Số tự nhiên a nguyên tố cùng nhau với m1, m2. Kí hiệu rn là phần dư của
phép chia phần nguyên của an/m1 cho m2 (n = 1, 2, ...). Chứng minh {rn} là dãy tuần
hoàn.
N. Asipov.

M1815. Các đường vuông góc chung của các cạnh đối diện của tứ giác ghềnh
ABCD vuông góc với nhau, chứng tỏ chúng cắt nhau.
A. Zaslavskij.
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M1816. Tổng của của 2000 số tự nhiên lớn hơn tích của chúng. Chứng minh rằng
có không nhiều hơn 10 số từ chúng khác 1.
A. Spivak, V. Senderov.

M1817. Hình tứ giác với hai đường chéo vuông góc nội tiếp trong một hình vuông.
Đường chéo, các cạnh của tứ giác này chia hình vuông thành 8 tam giác. Tô màu các
tam giác này bằng hai màu xanh và đỏ sao cho không có hai tam giác nào chung cạnh
mà cùng màu. Chứng minh rằng tổng các bán kính các đường tròn nội tiếp trong các
tam giác xanh bằng tổng bán kính các đường tròn nội tiếp trong các tam giác màu đỏ.

V. Proizvolov.

M1818. Chứng minh bất đẳng thức√
a

b + c
+

√
b

c + a
+

√
c

a + b
> 2

với a, b, c > 0.
S. Nesterov.

M1819. Cho tam giác ABC với O, I là tâm của các đường tròn ngoại và nội tiếp.
Gọi A′, B′, C ′ là giao điểm của đường tròn nội tiếp với các cạnh BC, CA, AB. P là



trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng P, O, I nằm trên một đường thẳng.
A. Zaslavskij.

M1820. a. Với hai số tự nhiên x, y thì tận cùng của số x2 + xy + y2 trong hệ thập
phân bằng 0. Chứng minh rằng hai chữ số tận cùng của nó bằng 0.
b. Với hai số tự nhiên x, y sao cho x4 + x2y2 + y4 chia hết cho 11. Chứng minh rằng số
này cũng chia hết cho 14641.
V. Proizvolov.

M1821*. Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên n thì∣∣∣{n
1
} − {n

2
}+ {n

3
} − ...− (−1)n{n

n
}
∣∣∣ < √2n

V. Barzov.

M1822. Trong một giải đấu bóng có sự tham gia của 2N đội tuyển, mỗi đội sẽ
đấu với lần lượt mỗi đội còn lại đúng một lần. Ban tổ chức chia giải đấu thành 2N − 1
lượt đấu. Một lần nọ do có sự vô ý, họ đã xếp lịch thi đấu ở một lượt mà không có kế
hoạch cho các lượt tiếp theo. Có thể hay không xảy ra trường hợp mà các lượt đấu còn
lại không thể sắp tiếp được do sẽ có trận lặp lại giữa hai đội đã đấu với nhau, nếu:
a. N = 5;
b. N = 6;
c. N = 8;
d. N là số tự nhiên bất kì.
Y. Akulich.

M1823. Cho f(x) là đa thức bậc 3. Giả sử f(n) là một số lập phương với mọi số
tự nhiên n. Chứng minh rằng f(x) = (ax + b)3 với a, b là các số nguyên.
N. Osipov.

M1824. Cho A1(x1, y1), A2(x2, y2), ..., An(xn, yn) là các điểm trên mặt phẳng tọa

độ, n ≥ 2 với M

(
x1 + x2 + ... + xn

n
,
y1 + y2 + ... + yn

n

)
là trọng tâm của chúng.

Kí hiệu C là tâm của đường tròn có bán kính nhỏ nhất r, trong nó chứa các điểm

A1, A2, .., An và d là khoảng cách giữa M và C. Chứng minh rằng
d

r
≤ n− 2

n
.

I.Protacov, G. Radzievskij.

M1825. Bề mặt của khối lập phương kích thước 5 × 5 × 5 có thể được bao phủ
hoàn toàn bởi 150 tờ giấy dạng hình vuông đơn vị. Trên mỗi mặt của hình lập phương
này có thể được phủ bởi 25 hình vuông đơn vị. Chứng minh rằng có thể phủ 150 tờ
giấy hình vuông đơn vị lên bề mặt hình lập phương sao cho không có mặt nào của nó
được phủ bởi 25 tờ giấy hình vuông đơn vị.
V. Proizvolov.
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M1826. Với ba số dương a, b, c thỏa mãn

1

a
+

1

b
+

1

c
≥ a + b + c.

Chứng minh rằng
a + b + c ≥ 3abc.

S. Zlobin.

M1827. Cho Q là một điểm nằm trên đường tròn đường kính AB. QH là đường
vuông góc hạ xuống AB, điểm C, M là các giao điểm của đường tròn tâm Q bán kính
QH với đường tròn đầu tiên. Chứng minh rằng CM chia đôi bán kính QH.

V. Dubov.

M1828. A, B, C, D, E cùng sưu tập tem. A có số tem trùng với hơn 3/4 số tem
của B, B có số tem trùng với hơn 3/4 số tem của C, C có số tem trùng với hơn 3/4 số
tem của D, D có số tem trùng với hơn 3/4 số tem của E, E có số tem trùng với hơn
3/4 số tem của A. Chứng minh rằng, có một con tem mà cả 5 người này đều có.
V. Proizvolov.

M1829. Có thể hay không khi tô màu các hình vuông và hình tròn bằng các màu
đen và trắng, sao cho các tập điểm đen của hình tròn và hình vuông đồng dạng với



nhau, tập các điểm trắng của hình tròn và hình vuông cũng đồng dạng với nhau.
G. Galperin.

M1840. Trong một dãy tăng các số tự nhiên, mỗi số bắt đầu từ số thứ 2002 là ước
của tổng tất cả các số trước đó. Chứng minh rằng tồn tại một số trong dãy mà bắt đầu
từ số này thì mỗi số bằng tổng của các số trước nó.
A. Shapovalov.
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M1831. Xét một bộ 20 quả cân, khối lượng khác nhau. Giữa bất kì 11 quả cân thì
có thể chọn ra hai quả có tổng khối lượng chung bằng 100g. Chứng minh rằng tổng
khối lượng của tất cả 20 quả cần bằng 1000g.
V. Proizvolov.

M1832. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC,CA, AB tại
A′, B′, C ′. Gọi Q là trung điểm của A′B′. Chứng minh rằng góc ∠B′C ′C và ∠A′C ′Q
bằng nhau.

A. Zaslavskij.

M1833. Quân xe đi trên bàn cờ theo chiều ngang hoặc dọc một lần đi qua n ô
(n > 1). Quân xe này thực hiện một số lần đi như vậy trên bàn cờ rộng vô hạn rồi trở
về vị trí cũ sao cho nó không đi qua lại những ô mà có "vết" của nó trong mỗi lần đi
trước. Đối với giá trị nào của n thì hình bị bị chặn bởi "vết" của quân xe này có diện
tích bằng 2002.
A. Maleev, S. Volchenkov.

M1834. Chứng minh rằng với các số thực x, y, z thì
a.

x6y6 + x6z6 + z6y6 + 3x4y4z4 ≥ 2(x3 + y3 + z3)x3y3z3

b.
x6 + y6 + z6 + 3x2y2z2 ≥ 2(x3y3 + x3z3 + y3z3)

F. Shleyfer.



M1835. Cho một tứ giác ngoại tiếp và nội tiếp. Dựng một đường thẳng qua tâm
đường tròn nội tiếp song song với một cạnh nào đó của tứ giác, đường thẳng này bị
chắn bởi hai cạnh đối diện của tứ giác. Chứng minh độ dài đoạn chắn bằng một phần
tư chu vi của tứ giác.
V. Proizvolov.

M1836. Một con quái vật hydra bao gồm những cái đầu và những cái cổ, một cái
cổ nối đúng với hai cái đầu. Một lần vung gươm chém Heracles có thể cắt đứt được tất
cả cái cổ mọc ra từ cái đầu A nào đó của con quái vật này. Khi đó từ đầu A lần lượt
mọc ra từng cái cổ nối với tất cả cái đầu mà A đã chưa kết nối. Heracles chiến thắng
con quái vật này nếu chặt được nó ra làm hai phân không kết nối cổ với nhau. Tìm số
N nhỏ nhất mà Heracles có thể chiến thắng con quái vật này sau không quá N lần
chém. Biết có tất cả 100 cái cổ.
Yu. Lifshitz.

M1837. Chứng minh rằng với bất kì số tự nhiên n ≥ 10000, tìm được số tự nhiên
m biểu diễn được dưới dạng tổng hai số chính phương sao cho 0 < m− n < 3 4

√
n.

A. Golovanov.

M1838. Trên mặt phẳng, cho hữu hạn các đường thẳng được tô màu xanh hoặc
màu đỏ, giữa chúng không có hai đường thẳng nào song song. Qua bất kì giao điểm
của các đường thẳng cùng màu thì có một đường thẳng khác màu đi qua. Chứng minh
rằng các đường thẳng này đồng quy tại một điểm.
V. Dolnikov, I. Bogdanov.

M1839. Cho 0 ≤ x ≤ π
4
. Chứng minh rằng

(cosx)cos2 x > (sin x)sin2 x,

và
(cosx)cos4 x < (sin x)sin4 x.

V. Senderov.

M1840. Một số các tứ diện đều nội tiếp trong một mặt cầu sao cho hai trong
chúng đều có điểm chung. Chứng minh rằng tất cả các tứ diện này đều có điểm chung.
V. Proizvolov.
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M1841. Cho a, b, c là các số tự nhiên, chứng tỏ

(a, b), (b, c), (c, a)] = ([a, b], [b, c], [c, a])

Trong đó (x1, x2, ..., xn) và [x1, x2, ..., xn] là kí hiệu ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ
nhất của các số tự nhiên x1, x2, ..., xn.
V. Proizvolov.

M1842. Hai đỉnh A, B của tam giác ABC nằm trên một đường tròn tâm O sao
cho đỉnh C và tâm O nằm cùng phía đối với đường thẳng AB. Quay tam giác ABC
quanh tâm O nhận được tam giác A1B1C1 sao cho C1B1 đi qua đỉnh C, cắt đường
tròn tại điểm F . Chứng minh rằng CF = CB.
V. Dubov.

M1843. Cho một số lượng không giới hạn các chiếc ví. Đầu tiên trong một chiếc
ví có bỏ KM đồng xu, các chiếc còn lại rỗng. Sau đó, thực hiện nhiều lần các hành
động sau: rút theo 1 đồng xu ở ví nào có tiền và bỏ đồng xu đó vào một ví rỗng khác.
Sau một thời gian có K chiếc ví, mỗi chiếc có M đồng xu. Hỏi K, M là các số như thế
nào?
Y. Akulich.

M1844. Ngũ giác lồi ABCDE có chu vi bằng 4, cạnh AB = DE = 1 và ∠BAE =
∠DEA = ∠BCD = 90◦. Chứng tỏ rằng phân giác của góc C chia ngũ giác ra thành
hai tứ giác có chu vi và diện tích bằng nhau.



V. Proizvolov.

M1845. Hai số tự nhiên không liên tiếp được gọi là thân mật nếu a2 − 1 chia hết
cho b và b2 − 1 chia hết cho a.
a. Chứng tỏ với n > 1 thì trong đoạn [n, 8n− 8] tìm được một cặp số thân mật.
b. Tìm đoạn [n, 8n − 9], với n > 1 sao cho trong đoạn này không có cặp số thân mật
nào.
Y. Bogdanov, V. Senderov.
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M1846. Chứng minh rằng đối với bất kì số tự nhiên n và bất kì số tự nhiên k ≤ n
ta có bất đẳng thức (

1 +
1

n

)k

≤ 1 +
1

k
+

k2

n2
.

V. Orlov.

M1847. Trong 8 cái lọ có 80 con nhện. Ta thực hiện phép chuyển nhện như sau:
chọn hai lọ bất kì có tổng số con nhện là số chẵn và chuyển một phần nhện từ lọ này
sang lọ kia để hai lọ có số nhện bằng nhau. Liệu có phải với bất kì sự phân bố ban đầu
số nhện trong các lọ dù thế nào đi nữa thì sau một vài thực hiện phép chuyển nhện
như trên thì số nhện trong mỗi lọ sẽ bằng nhau.
V. Kaskevich.

M1848. Cho đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạng của
nó tai A1, B1, C1. Các đường thẳng AO, BO,CO cắt đường tròn tại A2, B2, C2. Chứng
minh rằng diện tích tam giác A2, B2, C2 bằng một nửa diện tích lục giác B1A2C1B2A1C2

V. Proizvolov.

M1849. Số nguyên tố p có dạng p2 = 2n = 2n.3m + 1 với m, n là hai số nguyên
không âm nào đó. Chứng minh p ≤ 17.
V. Senderov.



M1850. Các số tự nhiên từ 1 đến n(n + 1) được viết thành các dãy liên tiếp bằng
màu đỏ và màu xanh. Với n số đầu tiên màu đỏ, tiếp đến 1 số màu xanh, rồi n− 1 số
màu đỏ, tiếp đến 2 số màu xanh, và cứ như vậy đến hết. Chứng minh rằng tổng của
các số xanh lớn gấp 2 lần tổng của các số màu đỏ.
V. Proizvolov.

M1851. Trên mặt phẳng tọa độ vẽ các trục Ox, Oy và đồ thị hàm y = 1
8x
, các tỉ

lệ xích trên các trục không được vẽ. Chỉ dùng compa hãy xác định điểm (1, 1).
S. Tokarev.

M1852. Cho số tự nhiên n, trên khoảng (n2, n2 + n) chọn các số tự nhiên a, b khác
nhau. Chứng minh rằng trong đoạn này không có ước số nào của ab mà khác a và b.
S. Ivanov.

M1853. Xét phép biến đổi như sau:
i. Lấy lũy thừa với mũ tự nhiên nào đó;
ii Loại bỏ đi hai chữ số cuối cùng, nhân số nhận được với 3 và với cộng số tạo thành
từ các chữ số còn lại.
Hỏi liệu sau một số các phép biến đổi như vậy có thể nhận được số 82 từ số 81.
K. Kokhas.

M1854. Đặt f(x) là đa thức bậc m ≥ 2 với hệ số nguyên. Chứng minh rằng tập
giá trị của đa thức f(x) tại các điểm nguyên chứa một cấp số nhân vô hạn khi và chỉ
khi f(x) = a(bx + c)m (a, b, c là các số nguyên, a 6= 0, b 6= 0).
N. Osipov.

M1855. Các mặt phẳng song song với các mặt của hình hộp chữ nhật chia nó ra
thành các hình hộp khác nhỏ hơn và tô màu các hình hộp này theo kiểu bàn cờ vua
với hai màu trắng đen, sao cho tổng thể tích các khối màu đen bằng tổng thể tích của
các khối màu trắng. Chứng minh rằng, từ những khối màu đen hợp thành hình hộp P
và từ những khối màu trắng hợp thành hình hộp Q thì P và Q bằng nhau.
V. Proizvolov.
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M1856. Đường tròn tâm O nội tiếp trong tam giác ABC tiếp xúc với AC tại E
và hai cạnh còn lại tại M,K. Đường thẳng MK cắt AC tại P . Chứng minh PO vuông
góc với BE.

V. Proizvolov.

M1857. Trên đường tròn cho tập hợp K gồm k điểm chia đường tròn nà thành k
cung bằng nhau. Trong K lấy hai tập con M,N chứa m và n điểm sao cho các tập
này có đúng r điểm chung. Hơn nữa nếu ta quay các điểm của tập N một góc bội của
2π/k thì tập N ′ các điểm mới nhận được này vẫn có chung r điểm với tập M . Chứng
tỏ đẳng thức rk = mn.
V. Proizvolov.

M1858. Cho các số tự nhiên a, b sao cho 2a + 1, 2b + 1 nguyên tố cùng nhau. Hỏi
ước số chung lớn nhất của 22a+1 + 2a+1 + 1 và 22b+1 + 2b+1 + 1 là bao nhiêu.
D. Rostovskij, A. Khrabrov.

M1859. Trên một chiếc bàn hình vuông có diện tích là 2. Xếp 2 lớp khăn từ bốn
tấm khăn diện tích bằng 1, sao cho hai tấm khăn trên một lớp thì có chung biên với
nhau chứ không đè lên nhau. Tìm 100 cách xếp khắn như vậy.
V. Proizvolov.

M1860. Điểm F là một tiêu cự của một ellipse nội tiếp trong tứ giác lồi ABCD.
Chứng tỏ ∠AFB + ∠CFD = 180◦



M. Volchkevich.
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M1861. Chứng minh rằng giữa n + 1 đỉnh bất kì của một 2n + 1−giác đều, n > 1
thì có 3 đỉnh tạo thành một tam giác cân.
V. Proizvolov.

M1862. Phân giác AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại I. Chứng minh
rằng:
a. Nếu ID = IE = IF thì tam giác ABC đều.
b. Nếu tam giác DFE đều thì tam giác ABC cũng đều
A. Zaslavskij, V. Senderov.

M1863. Xét dãy số, hai số hạng đầu tiên bằng 1 hoặc 2 tương ứng, và mỗi số
hạng là số tự nhiên nhỏ nhất mà chưa bắt gặp trong dãy trước đó mà không nguyên
tố cùng nhau với các số hạng trước đó. Chứng minh rằng mỗi số tự nhiên đều có thể
thấy trong dãy này.
J. Lagarias, Y. Reins, N. Sloan.

M1864. Trong hình vuông ABCD lấy nội tiếp một đường gấp khúc MKALN sao
cho các góc ∠MKA, ∠KAL, ∠ALN đều bằng 45◦. Chứng minh rằng MK2 + AL2 =
AK2 + NL2

V. Proizvolov.

M1865. Với số tự nhiên N = 46 có thể chỉ ra số tự nhiên

M = 460100021743857360295716,



thỏa mãn các tính chất sau:
i. Các chữ số đầu tiên của M là các chữ số của N ;
ii. Nếu đem những chứ số đầu tiên này vào cuối số M thì nhận được số

M1 = 10002174385736029571646,

mà bé hơn đúng N lần so với M . Đối với những số tự nhiên N nào nữa thì tồn tại số
M thỏa mãn các tính chất như vậy.
Y. Akulich.

M1866. Một hòn đảo nọ được phân chia thành các lãnh thổ của các công quốc,
mà mỗi công quốc được biểu diễn trên bản đồ của đảo là một hình bình hành . Với bất
kì hai bình hành nào hoặc là không có biên giới chung hoặc là biên giới chung có một
chung cạnh. Chứng minh rằng với một luật tô màu đúng (bất kì hai công quốc nào kề
nhau thì tô màu khác nhau) thì chỉ cần 3 màu là đủ.
V. Proizvolov.

M1867. Đặt M là tập các số hạng của một cấp số nhân. Tìm số các phần tử lớn
nhất có thể của tập giao M với tập:
a. {2n − 1 | n ∈ Z}
b. {2n + 1 | n ∈ Z}
A. Golovanov, V. Senderov.

M1868. Xét tập hợp các bảng số vuông p× p ô (p > 1), được viết các số tự nhiên
1, 2, ..., p2. Gọi bảng là "đúng" nếu trong dòng (cột) đầu tiên theo thứ tự là các số
1, 2, .., p, và dòng (cột) thứ hai theo thứ tự là p + 1, p + 2, ..., 2p và tương tự như thế.
Đặt A là tập con của tập các bảng vuông đang xét mà mỗi bảng có thể nhận được từ
bảng đúng bằng cách hoán vị các dòng và hoán vị các cột; B là tập bảng con mà trong
đó thêm vào số 1 vào tất cả các số của các dòng, các cột của bất kì bảng nào có thể
nhận được bảng với các số bằng nhau. Chứng minh rằng A = B khi và chỉ khi p là số
nguyên tố.
D. Kalinin

M1869. a. Giải phương trình

sin8 x +
1

sin3 x
= cos8 x +

1

cos3 x
.

b. Cho x > 0, y > 0, x 6= y và m, n là các số tự nhiên sao cho

xn +
1

xm
= yn +

1

ym
.

Chứng minh rằng

x2 + y2 >

(
16

9

) 1
n+m

V.Senderov.



M1870. a. Trên mặt phẳng cho các điểm A.B.C, D, biết rằng, góc giữa các đường
thẳng AB và CD, AC và BD, AD và BC. Chứng minh rằng chúng thẳng hàng.
b. Các góc giữa hai cạnh đối diện của một tứ diện đều bằng nhau, phải chăng chúng
là các góc vuông.
A. Zaslavskij.
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M1871. Tại một bàn tròn có 35 khách ngồi uống trà. Người ta mang đến đó 10
cốc 1 lít và 25 cốc nửa lít. Người ta mang đến cho mỗi khác một ấm nửa lít với đầy
trà. Khách có thể rót trà từ ấm của mình hoặc ấm của khách bên cạnh. Khách chỉ
uống khi cốc được rót đầy. Hỏi số khách uống trà lớn nhất bằng bao nhiêu.
R. Zhenodarov.

M1872. Hình chữ nhật được cắt thành các hình chữ nhậ sao cho mỗi hình chữ
nhật này có ít nhất một cạnh nằm trên biên của hình chữ nhật ban đầu. Chứng tỏ
rằng tồn tại hai hình chữ nhật có cạnh chung.
V. Proizvolov.

M1873. Một đất nước nọ gồm các thành phố được nối với nhau bằng đường một
chiều hoặc hai chiều. Biết rằng từ mỗi thành phố đến một thành phố bất kì có thể
đi bằng duy nhất một tuyến đường mà không đi qua 2 lần qua cùng một thành phố.
Chứng minh rằng đất nước này có thể phân thành 3 tỉnh mà trong đó không có thành
phố nào mà không thể nối với hai thành phố trong cùng một tỉnh.
A. Spivak, Y. Mezhirov.

M1874. Tìm tất cả nghiệm tự nhiên của phương trình sau

xy − yx = 1.

V. Proizvolov, V. Senderov.

M1875. Số mặt của một hình đa diện lồi có thể là bao nhiêu sao cho với bất kì
cạnh nào thì góc nhị diện trong tương ứng với nó là góc nhọn.
A. Zaslavskij, O. Podlinskij.



Đề ra kì này - Tạp chí Kvant 05-2003

Nhóm dịch thuật Kvant - http://mathvn.org

04 - 2010

M1876. a. Ban đầu tất cả các ô của bảng ô vuông cỡ n × n được điền dấu trừ.
Trong một lần thực hiện có thể đổi dấu các ô trong một hình nằm trong bảng vuông
có 1 trong các dạng

Hỏi với n như thế nào thì có thể đổi thành dấu cộng tất cả các ô của bảng vuông.
b. Chứng minh rằng nếu trong một bảng vuông nào đó đổi dấu như thế thì các 4 hình
như trên được sử dụng với số lần đều cùng chẵn hoặc cùng lẻ.
D. Permiakov.

M1877. Trong 64 bước quân vua đi qua tất cả các ô của bàn cờ và quay lại vị trí
ban đầu. Nếu trong hành trình của nó có chứa hai bước a2− b2, g8− g7 thì quân vua
đã thực hiện tối thiểu hai bước đi chéo.

V. Proizvolov.

M1878. Cho tam giác ABC với CH đường cao, dựng đường tròn đường kính CH
cắt hai cạnh CA và CB tại M, N . Chứng minh rằng các tiếp tuyến của đường tròn
này tại M.N cắt nhau tại điểm nằm trên trung tuyến của tam giác kẻ từ đỉnh C.



A. Zaslavskij.

M1879. Sắp đặt các quả cân có khối lượng 1g, 2g, 3g, ..., 100g vào đĩa bên trái và
đĩa bên phải của một cái cân. Với một quả cân đặt trên một đĩa ta gọi số các quả cân
nhẹ hơn quả cân đó ở đĩa còn lại gọi là trị số của quả cân đó. Chứng minh rằng khối
lượng hai đĩa cân bằng khi và chỉ khi tổng trị số các quả cân ở đĩa bên phải bằng tổng
trị số các quả quân ở đĩa bên trái.
V. Proizvolov.

M1880. Trên đường thẳng cho 2k−1 đoạn thẳng và 2k−1 đoạn thẳng màu trắng.
Biết rằng bất kì đoạn màu trắng nào giao với ít nhất k đoạn thẳng màu đen, và bất
kì một đoạn màu đen giao với ít nhất k đoạn màu trắng. Chứng minh rằng, có ít nhất
một đoạn thẳng màu trắng giao với tất cả các đoạn màu đen, có một đoạn màu đen
giao với tất cả các đoạn màu trắng.
V. Dolnikov.

M1881. Cho a, b, c là các số dương có tổng bằng 1, chứng minh bất đẳng thức

1

1− a
+

1

1− b
+

1

1− c
≥ 2

1 + a
+

2

1 + b
+

2

1 + c
.

S. Berlov.

M1882. Ania và Boria có hai băng giấy dài vô hạn. Ban đầu trên một băng giấy
được viết chữ A và băng còn lại viết chứ B. Mỗi phút một trong hai bạn (không cần
phải tuần tự nhau) viết thêm tiếp vào sau từ trên băng giấy của mình từ ở băng giấy
của người kia. Chứng minh rằng sau một ngày đêm, từ trên băng giấy của Ania có thể
chia đôi thành hai phân, đổi vị trí lại cho nhau và nhận được từ mới cũng là từ được
viết ở phút trước đó.
E. Cherepanov.

M1883. Giải phương trình trong tập số nguyên
a. x4 − 2y2 = 1; b. x2 − 2y4 = 1;
c. x4 − 8y2 = 1; d. x2 − 8y4 = 1;
V. Senderov.

M1884. a. Một hình vuông được cắt ra thành các hình vuông nhỏ, một hình được
tô màu đỏ, còn lại được tô xanh. Chu vi của mỗi hình vuông xanh là một số nguyên.
Chứng tỏ chu vi của hình vuông đỏ cũng là một số nguyên.
b. Tam giác đều được cắt ra thành các tam giác đều nhỏ, một hình được tô màu đỏ,
còn lại được tô xanh. Chu vi của mỗi tam giác xanh là một số nguyên. Chứng minh
chu vi của tam giác màu đỏ cũng là một số nguyên.
V. Proizvolov.

M1885. Một bến đậu xe là một dãy các n chỗ đậu, được đánh số từ 1 đến n, và
lối đi vào từ bên phải. Trước lối vào có n xe chuẩn bị lần lượt vào bến. Mỗi lái xe bắt



đầu đến chỗ đậu yêu thích của mình, nếu chỗ còn trống thì quyết định đậu xe ở đó,
nếu ngược lại thì đến một chỗ còn trống gần nhất (với điều kiện không được quay xe
ngược trở lại). Kí hiệu (a1, a2, ..., an) là bộ các chỗ yêu thích của các n lái xe theo tứ
tự vào bến. Nói rẵng dãy (a1, a2, ..., an) là không tranh chấp nếu luật đỗ xe như trên
được thỏa mãn khi ai cũng có chổ của mình. Thí dụ với n = 2, dãy (1, 2), (2, 1), (2, 2)
là các dãy không tranh chấp, và (1, 1) là dãy tranh chấp.
a. Chứng minh rằng dãy số nguyên dương (a1, a2, ..., an) là không tranh chấp khi và chỉ
chỉ khi không có số hạng nào trong dãy vượt quá n và khi đối với bất kì số tự nhiên k,
số lượng các số hạng không vượt quá k không lớn hơn k.
b. Tính só các dãy không tranh chấp có độ dài n.
c. Tính số các dãy không tranh chấp không giảm có độ dài n.
Yu. Burman.
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M1886. Trên một bàn đặt 8 quân bài đặt xấp. Bạn có thể chọn ra bất kì nhóm
các quân bài nào từ 8 quân này và đặt câu hỏi là có bao nhiêu quân "rô" trong đó.
Người ta sẽ trả lời bạn số quân rô sai khác với con số thực tế 1 đơn vị. Hỏi làm thế
nào để với 5 lần đặt câu hỏi bạn chắc chắn biết được số các quân rô trong 8 quân bài
đặt trên bàn.
S. Tokarev.

M1887. Từ giao điểm của hai đường chéo của một tứ giác ngoại tiếp, dựng các
đoạn vuông góc với các cạnh của nó. Chứng minh rằng tổng độ dài các đoạn vuông
góc hạ xuống hai cặp cạnh đối diện bằng tổng độ dài các đoạn thẳng vuông góc với
hai cặp cạnh đối diện còn lại.
A. Zaslavskij

M1888. Trong hộp có n− 1 đồng xu có tổng giá trì là 2n− 1 hào, mỗi đồng xu có
giá trị là một số nguyên các hào. Chứng minh rằng có thể chọn đặt các đồng xu vào
hộp sao cho bất kì tổng nào từ 1 đến 2n− 1 có thể là tổng giá trị của một số các đồng
xu trong hộp.
V. Proizvolov.

M1889.Trên mặt phẳn cho các điểm A1, A2, ..., An và B1, B2, ..., Bn. Chứng minh
rằng các điểm B1, B2, ..., Bn có thể đánh số lại sao cho với bất kì cặp chỉ số k, j khác

nhau thì góc giữa các vector
−−−→
AkAj,

−−−→
BkBj nhọn hoặc vuông góc.

R. Karasev.

M1890. Bốn cung chia hình tròn thành 9 phần, một trong chúng là hình chữ nhật
như hình vẽ



Các diện tích của 8 hình tô màu xanh là các số hữu tỉ. Chứng tỏ rằng diện tích của
tam giác cong màu đỏ cũng là số hữu tỉ.
V. Proizvolov
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M1891. Trong n hiệp sĩ thì quan hệ giữa hai người nào đó hoặc là bạn hoặc là
thù. Mỗi hiệp sĩ có đúng 3 kẻ thù, sao cho kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của anh ta.
Với giá trị nào của n thì điều đó có thể?.
E. Barabanov, Y. Boronovich.

M1892. Nếu ∠ACB = 45◦, chứng minh rằng AB4 = (BC2−AB2)2+(CA2−AB2)2

A. Rumjanzheva.

M1893. Trong một vòng tròn dựng 100 đây cung sao cho trung điểm bất kì của
dây cung nào nằm trên một dây cung khác. Chứng tỏ rằng giữa chúng tìm được ít
nhất hai dây cung là đường kính.
V. Proizvolov.

M1894. Cho m,n là các số nguyên dương và n > 1. Biết rằng số m2n2 − 4m+ 4n
là số chính phương. Chứng minh rằng m = n.
N. Osipov.

M1895. Trong hình vuông ABCD, lấy nội tiếp tam giác MAN sao cho ∠MAN =
45◦. Chứng tỏ rằng đường chéo BD chia tam giác này thành hai phần có diện tích bằng
nhau.

M. Volchkevich.



M1896. Trong giấy vẽ hình vuông cạnh 2n+ 1 (n nguyên dương), người họa sĩ vẽ
một bức tranh bằng màu đen trong đó mỗi hình vuông 2× 2 có hai cạnh song song với
hai cạnh của tờ giấy được tô màu đen
a. không ít hơn 3/4 diện tích của nó,
b. không nhiều hơn 3/4 diện tích của nó.
Hỏi diện tích nhỏ nhất vùng màu đen trên bức tranh trong trường hợp a. bé nhất là
bao nhiêu, trong trường hợp b. lớn nhất là bao nhiêu.
A. Maleev.

M1897. Trên trục số đánh dấu các điểm có tọa độ 1, 2, 3, ..., 2n. Một con bọ chét
sau 2n bước nhảy đi qua tất cả các điểm đánh dấu đó và trở về lại ví trí ban đầu. Với
bất kì hay bước nhảy liên tiếp thì bọ chét nhảy hai hướng ngược nhau. Biết rằng tổng
độ dài các bước nhảy của nó ngoại trừ bước cuối cùng đúng bằng 4n− 3. Chứng minh
rằng độ dài bước nhảy cuối đúng bằng 2n-1.
V. Proizvolov.

M1898. Cạnh AD của hình chữ nhật ABCD bị chia thành n đoạn bởi
các điểm A1, A2, ..., An−1. Trên cạnh BC lấy các điểm B1, B2, ..., Bn, một vài
trong chúng có thể trùng nhau. Dựng trong hình chữ nhật hình gấp khúc ziczac
A0B1A1B2...AkBk+1Ak+1...An (đường này có thể tự cắt), trong đó A0 là A còn An là
D. Phải chọn điểm Ak, Bk, 1 ≤ k ≤ k − 1 như thế nào để tổng độ dài bán kính rk của
đường tròn nội tiếp trong tất cả các tam giác AkBk+1Ak+1 là lớn nhất.
S. Dvorjaninov

M1899. Kí hiêu
f(n) = sinnα + sinnβ + sinnγ,

với α, β, γ là các góc của một tam giác nhọn.
a. Chứng minh rằng f(n) < f(1) với n = 3, 4.
b. Chứng minh rằng f(n) ≤ f(1) với n = 2, 8.
c. Chứng minh rằng với n > 4, n 6= 7, 8 thì tồn tại tam giác với các góc αn, βn, γn sao
cho f(n) > f(1).
S. Markelov, V. Senderov.

M1900. Sắp xếp trong không gian 5 hình lập phương đơn vị như thế nào để bất kì
hai trong chúng có đường chéo chung, mà không có 3 hình nào có chung đường chéo.
A. Zaslavskij
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M1901. Trong tam giác cong bị chận bởi hai đường tròn tiếp xúc nhau và tiếp
tuyến chung của chúng, xét hình vuông được tô xanh và hình vuông được tô đỏ như
hình vẽ. Chứng minh rằng cạnh của hình vuông màu xanh lớn gấp 2 lần cạnh hình
vuông màu đỏ.

S. Berlov.

M1902. Trong một buổi gặp mặt có 45 người tham dự. Biết rằng bất kì hai người
nào mà có cùng số nguời quen với nhau thì không quen nhau. Hỏi số người quen lớn
nhất của một khách tham dự là bao nhiêu.
S. Berlov.

M1903. Trên mặt phẳng cho đoạn thẳng AB. Dựng các nửa đường tròn đường
kính AX, BX bên ngoài tam giác ABX. Tìm tập hợp các điểm X sao cho tồn tại một
đường tròn tiếp xúc với các nửa đường tròn này tại trung điểm của chúng.
V. Senderov.

M1904. Các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn đẳng thức a(b2 + c2) = 2b2c. Chứng
minh rằng 2b ≤ a

√
a + c.

N. Osipov.

M1905. Có 50 chiếc khăn kích thước 1 × 1 dùng để xếp lại thành 2 lớp phủ một
cái bàn có kích thước 5 × 5, sao cho không có mép của cái khăn nào nằm trên mép
của bàn và các khăn được xếp khít mép với nhau chứ không được đè lên nhau, khăn
có thể được gấp. Làm cách nào để thực hiện điều này.
V. Proizvolov.
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M1906. Cho một dải băng, đăt một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của dải
băng, sao cho 4 cạnh của hình vuông cắt 2 cạnh của dải băng (như hình vẽ). Chứng
minh rằng hai đường thẳng đi qua các giao điểm đó cắt nhau tại điểm nằm trên đường
chéo của hình vuông.

V. Proizvolov.

M1907. a. Số 92004 − 1 biểu diễn thành tổng một vài lũy thừa bậc ba của các số
nguyên không âm. Hỏi số lượng các lũy thừa như vậy bé nhất bằng bao nhiêu?
b. Số 2004! − 1 biểu diễn thành tổng của một vài giai thừa. Hỏi số giai thừa như vậy
bé nhất bằng bao nhiêu?
B. Frenkin, V. Senderov.

M1908. Với cặp (a, b) các số nguyên dương đặt dãy cặp số (xn, yn)n theo luật sao:
x1 = a, y1 = b, xn+1 = xnyn, yn+1 = xn + yn. Chứng minh rằng với mỗi cặp (a, b) tồn
tại n sao cho xn > yn và kí hiệu số nhỏ nhất như vậy là f(a, b). Hỏi với (a, b) như thế
nào thì f(a, b) đạt cực đại.
A. Sarantsev.

M1909. 9 đường thẳng nằm ngang và 9 đường thẳng nằm dọc cắt hình chữ nhật
ra làm 100 hình chữ nhật nhỏ, 91 hình trong chúng được tô màu xanh, còn lại tô màu
đỏ. Chu vi của mỗi hình màu xanh là một số nguyên. Chứng minh rằng chu vi của
mỗi hình màu đỏ cũng là một số nguyên.
V. Proizvolov.



M1910. Trên cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC lấy điểm trong D. Các
điểm O1, O2 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD, BCD. Gọi E là giao điểm
của BO1 và AO2. Chứng minh rằng ∠BCE = ∠ACD.
A. Vasilev.

M1911. Cho các số a, b, c thỏa mãn hệ

{
an + bn = cn + dn,
am + bm = cm + dm,

với m, n là các số nguyên dương, n > m và xét tập

M = {|a|, |b|, |c|, |d|}

Chứng minh các khẳng định sau
a. Với m, n là các số cùng tính chẵn lẽ, thì giữa các phần tử của M tìn được các phần
tử trùng nhau nào đó.
b. Với n chẵn, m lẻ, thì khẳng định ở a. vẫn đúng.
c. Với m chẵn, n lẻ, thì tồn tại các số a, b, c, d sao cho các phần tử của M là đôi một
phân biệt.
V. Senderov.

M1912. Tất cả các quả cân 1g, 2g, ..., 200g được đặt lên hai đĩa cân, mỗi bên 100
quả sao cho khối lượng hai bên cân bằng nhau. Trong đó không có hai quả cân ở đĩa bên
trái có tổng khối lượng bằng 201g. Giả sử a1 < a2 < ... < a100 và b1 < b2 < ... < b100

lần lượt là khối lượng các quả cân ở đĩa bên phải. Chứng minh rằng

a1 + 2a2 + ... + 100a100 = b1 + 2b2 + ... + 100b100.

V. Proizvolov.

M1913. Với 0 ≤ x, y ≤ 1. Chứng minh

2
√

(x2 − 1)(y2 − 1) ≤ 2(x− 1)(y − 1) + 1.

V. Dolnikov.

M1914. Xét hàm f xác định trên R sao cho
i. f(2 + x) = f(2− x) với mọi x;
ii. f(7 + x) = f(7− x) với mọi x;
iii. f(0) = 0.
Hỏi rằng
a. Hàm f có thể nhận đúng hai giá trị hay không? hàm f có thể nhận vô hạn giá trị
hay không?
b. Tìm tất cả các giá trị có thể của nghiệm lớn nhất của phương trình f(x) = 0 trong
đoạn [0; 1000].
P. Samovol.

M1915.Tứ diện ABCD có AB = BC = CD = a, BD = DA = AC = b. Tính
khoảng cách giữa AD và BC.
A. Zaslavskij.
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M1916. Làm thế nào để cắt tam giác đều ra thành 25 tam giác đều nhỏ sao cho
chỉ một chúng có diện tích khác 1.
V. Proizvolov.

M1917. Cho các số nguyên dương a, p, q sao cho ap + 1 chia hết cho q, và aq + 1
chia hết cho p. Chứng minh

a >
pq

2(p + q)
.

A. Golovanov.

M1918. Kẻ các tiếp tuyến chung trong đối với hai đường tròn, một trong chúng
tiếp xúc với các đường tròn tại A, B. Một quả bi-da được đánh từ điểm A bị phản xạ
khi gặp tiếp tuyến thứ hai và lăn vào điểm B. Chứng minh các dây cung mà viên bi-da
vạch ra đối với hai đường tròn đã cho là bằng nhau.
A. Zaslavskij.

M1919. Chứng minh rằng số
a. 2004x + 1,
b. 2004x − 1,
không là lũy thữa bậc hai hay cao hơn của một số nguyên dương với một số tự nhiên
x nào đó.
A. Vasilev.

M1920. Tồn tại hay không số thực x sao cho cot x và cot 2004x đều là hai số
nguyên.
Y. Bogdanov, V. Senderov.
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M1921. Trên cạnh lớn nhất AB của tam giác ABC lấy các điểm M, N sao cho
BC = BM , CA = AN , trên cạnh CA, BC lấy các điểm P và Q sao cho PM ||BC,
QN ||CA. Chứng minh QC = CP .

V. Proizvolov.

M1922. Chiếc bàn bi-da có hình đa giác (không nhất thiết phải lồi), có các cạnh
kề nhau vuông góc với nhau. Mỗi đỉnh của đa giác chính là lỗ mà các viên bi-da có thể
rơi vào. Từ một đỉnh với góc trong là 90◦, một quả cầu được đánh ra và sẽ bị phản xạ
nếu gặp cạnh của đa giác theo luật góc tới bằng góc phản xạ. Chứng minh rằng quả
cầu sẽ không bao giờ trở lại vị trí ban đầu.
A. Kanel-Belov.

M1923. Trên mặt phẳng cho trước N điểm phân biệt. Biết rằng trong số các
khoảng cách giữa từng cặp điểm thì có không lớn hơn n khoảng cách khác nhau.
Chứng tỏ N ≤ (n + 1)2.
V. Dolnikov.

M1924. Cho ba số nguyên dương sao cho tích của bất kì hai số nào cũng chia hết
cho tổng của hai số đó. Chứng minh rằng ba số tự nhiên đã cho có một ước chung lớn
hơn 1.
S. Berlov.

M1925. Một mục tiêu di động nằm ở một trong n cái lỗ phân bố thành một dãy.
Các lỗ được khép kín để vào mọi thời điểm không thể thấy được nó ở đâu. Để bắn
trúng thì cần bắn vào lỗ mà mục tiêu vào thời điểm bắn nằm trong đó. Nếu mục tiêu
không nằm ở lỗ tận cùng bên phải thì sau mỗi lần bắn nó lại dịch sang một lỗ bên



phải , nếu nằm ở lỗ tận cùng bên phải thì nó không di chuyển đi đâu được nữa. Hỏi số
lần bắn tối thiểu là bao nhiêu để chắn chắn bắn trúng được vào mục tiêu.
S. Tokarev.

M1926. Tìm tất cả các số nguyên tố p, q, r, s sao cho tất cả các số ps + sq, qs + sr,
rs + sp là nguyên tố.
B. Frenkin, V. Senderov.

M1927. Giả sử tam giác ABC không phải là tam giác đều, O, I là tâm đường
tròn ngoại và nội tiếp, H là trực tâm của tam giác ABC. Các đỉnh O, I, H có thể là 3
đỉnh của một tam giác đều hay không.
R. Budilin, A Kulikov, V. Senderov.

M1928. Các số dương x1, x2, ..., xn với n ≥ 2 nằm trong một đoạn ∆ trên đường
thẳng thực có độ dài bằng 2. Chứng minh rằng

x1 + x2 + ... + xn ≤
√

x1x2 + 1 + ... +
√

xnx1 + 1 < x1 + ... + xn + n.

Khi nào xảy ra dấu bằng?
N. Agakhanov.

M1929. Chứng minh rằng với bất kì số nguyên dương d tồn tại số nguyên dương
n chia hết cho nó viết trong hệ thập phân mà có thể bỏ đi một vài chữ số khác không
của nó để nhận được số cũng chia hết cho d.
A. Galochkin.

M1930. Phải chăng là có thể chọn được 4 điểm trên 4 đường thẳng cắt nhau đôi
một bất kì để chung là đỉnh của
a. Của một hình thang.
b. Của một hình bình hành.
P. Borodin.
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M1931. Mỗi điểm tọa độ nguyên trên mặt phẳng được tô bởi một trong ba màu
(mỗi màu đều được sử dụng). Chứng tỏ rằng tồn tại một tam giác vuông với ba đỉnh
có ba màu khác nhau.
S. Berlov.

M1932. Dãy các số hữu tỉ không âm a1, a2, a3... thỏa mãn am + an = amn với mọi
các số nguyên dương m, n. Chứng minh rằng không phải tất cả các số hạng của dãy
này đều khác nhau.
A. Protoponov.

M1933. Trong đất nước nó có một vài thành phố, trong đó một vài cặp thành
phố kết nối với nhau bằng tuyến đường hàng không bay thẳng hai chiều thuộc trong k
hãng hàng không. Biết rằng bất kì hai tuyến nào của một hãng hàng không thì có một
điểm nút chung. Chứng minh rằng từ tất cả các thành phố có thể phân hoạch thành
k + 2 nhóm sao cho không có hai thành phố nào ở cùng một nhóm có thể kết nối với
nhau.
V. Dolnikov.

M1934. Cho 4 số nguyên dương nguyên tố cùng nhau lập thành cấp số cộng với
công sai khác 0. Không phải tất cả tất cả chúng đều chính phương tuy nhiên tích của
chúng là số chính phương. Chứng minh rằng tích của chúng chia hết cho (2520)2.
V. Senderov.

M1935. Tất cả các mặt của tứ diện là các tam giác đồng dạng nhau. Liệu chúng
có bằng nhau không?
V. Proizvolov.
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M1936. Chiều rộng bé nhất của một băng giấy vô hạn là bao nhiêu để có thể cắt
ra một tam giác bất kì có diện tích là 1.
D. Semenov.

M1937. Các đường tròn S1, S2, S3 đôi một tiếp xúc ngoài nhau. Gọi A, B, C lần
lượt là các tiếp điểm của S1 và S2, S1 và S3, S2 và S3. Đường thẳng AB cắt lần thứ 2
S2 và S3 tại D và E. Đường thẳng DC cắt lần thứ 2 S3 tại F . Chứng minh tam giác
DEF vuông.
I. Rudakov.

M1938. Đối với các số thực x1, x2, ..., xn chứng minh rằng

max{x1, x2, ..., xn,−x1 − ...− xn} ≥
|x1|+ ... + |xn|

2n− 1
.

N. Osipov.

M1939. Các đỉnh của 50 hình chữ nhật chia đường tròn ra làm 200 cung bằng
nhau. Chứng minh rằng giữa chúng có ít nhất hai hình chữ nhật bằng nhau.
V. Proizvolov.

M1940. Giả sử a là số nguyên dương. Chứng minh rằng phương trình x(x+a) = y2

a. với a = 1, 2, 4 không có nghiệm nguyên dương.
b. với những số nguyên dương a khác, hãy tìm các nghiệm của phương trình này.
V. Senderov.

M1941. Trên mặt phẳng có 44 con hoàng tước, mỗi con xem như một điểm và
con này có thể chắn hướng nhìn của con khác. Sau một lần ghé thăm nọ của người thợ
săn các con hoàng tước này bay tứ tung và bay đến một vị trí khác trên mặt phẳng
sau cho mỗi con chỉ nhìn thấy được đúng 10 con khác. Chứng minh rằng số lượng các
con hoàng tước trên mặt phẳng này bị suy giảm vì sự ghé thăm của người thợ săn.
G. Galperin, V. Senderov.

M1942. Trong góc nhọn với đỉnh O cho trước hai điểm A, B. Viên bi-da có bị
đánh từ A, phản xạ hoặc trên một cạnh của góc đã cho tại điểm M hoặc tại N trên



cạnh kia để đến điểm B. Chứng minh rằng nếu OA = OB thì các điểm O, A, B, M,N
cùng nằm trên một đường tròn.
A. Zaslavskij

M1943. Trên đường tròn đặt một vài cái giỏ (không ít hơn ba). Đầu tiên có một
giỏ được đặt một quả tào và các giỏ còn lại thì rỗng. Sau đó sau đó thực hiện nhiều
lần cách làm như sau: từ một giỏ nào đó lấy ra một quả táo và bỏ thêm vào mỗi giỏ
bên cạnh giỏ đó một quả táo. Với số lượng giỏ như thế nào thì có thể đạt được đến
trường hợp là tất cả ở các giỏ có số lượng táo bằng nhau.
I. Akylich.

M1944. Một chiếc bàn hình vuông có diện tích là 5 có thể được trải 4 lớp khăn
bằng 5 chiếc khăn, mỗi chiếc có diện tích là 4. Làm cách nào để thực hiện điều này
(các chiếc khăn có mép kề sát nhau chứ không được đè lên nhau trên mỗi lớp, khăn có
thể được gấp).
V. Proizvolov

M1945. Có phải mọi tam giác nhọn có thể sắp trong không gian sao cho các đỉnh
của nó:
a. Nằm trên nằm trên các cạnh một hình lập phương nào đó, mỗi cạnh này đi qua một
trong các đỉnh của nó.
b. Nằm trên các đường chéo của mặt của một hình lập phương nào đó, mỗi đường chéo
đi qua một trong các đỉnh của nó.
S. Dvorjanikov, V. Senderov.
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M1946. AH,CL là các đường cao của tam giác ABC, I là tâm đường tròn nội
tiếp, AC = CB. Chứng minh rằng độ dài hình chiếu CH của cạnh AC lên cạnh BC
bằng độ dài đoạn AB khi và chỉ khi IH||AB.
A. Poljanskij.

M1947. Bình phương của một số tự nhiên tận cùng bằng ba chữ số giống nhau
khác 0. Chứng minh rằng chữ số tiếp sau đó là lẻ.
V. Senderov.

M1948. Các đường tròn S1, S2, S3 tiếp xúc ngoài nhau đôi một. S1, S2 có cùng
bán kính và tiếp xúc nhau tại B. S1 và S3 tiếp xúc nhau tại A. S2, S3 tiếp xúc nhau
tại C. Đường thẳng AB cắt lần thứ 2 S2 tại D. Đường thẳng DC cắt lần thứ 2 S3 tại
F . Đường thẳng FA cắt lần thứ 2 S1 tại N . Đường thẳng AC cắt lần thứ 2 S2 tại L.
Chứng minh DNAL là hình thoi.
I. Rudakov.

M1949. Trong mặt phẳng tọa độ có đa giác đều lồi với tâm là O(0, 0) và một
trong các đỉnh là điểm (1, 0).
a. Giả sử {x1, ..., xn} là tập hợp các hoành độ hình chiếu của các đỉnh của đa giác lên
Ox. Chứng minh rằng tồn tại một đa thức bậc n với hệ số nguyên nhận các số trên
làm nghiệm.
b. Giả sử {x1, ..., xm} là tập hợp các tung độ hình chiếu của các đỉnh của đa giác lên
Oy. Chứng minh rằng tồn tại một đa thức bậc m với hệ số nguyên nhận các số trên
làm nghiệm.
I. Dorofeev.

M1950. Chứng minh một bát giác đều có thể cắt ra thành các hình binh hành
nhưng không thể cắt ra thành các hình bình hành cùng diện tích.
V. Proizvolov.
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M1951. Có hai cách phân bố khác nhau các quân xe trên bàn cờ vua, biết răng
cách phân bố này có thể nhận được từ cách phân bố kia sau khi mỗi quân xe đi hai
bước. Có phải chăng luôn chỉ được cách phân bố thứ 3 của các quân xe này trên bàn
cờ sao cho từ mỗi trong hai cách phân bố đã nói thì sau khi của mỗi quân xe đi một
bước thì có thể đạt đến trạng thái phân bố thứ 3 đó?
S. Bolchenkov.

M1952. Cho AH là đường cao, BL là phân giác, CM là trung tuyến của tam giác
ABC. Chứng tỏ rằng các đường thẳng này đồng quy tại một điểm khi và chỉ khi:
a. LH||AB.
b. sin ∠A = tan ∠B cos ∠C.
A. Poljanskij.

M1953. Từ một tờ giấy kẻ ô vuông cắt theo đường lưới thẳng ra một đa giác
không có lỗ (đa giác cũng không nhất thiết lồi). Biết rằng nó có thể cắt theo đường
thẳng lưới ra một hình chữ nhật kích thước 2 × 1. Chứng tỏ rằng nó có ít nhất một
cạnh có độ dài chẵn.
B. Gurovizh.

M1954. Tìm tất cả các số chính phương có dạng a0...0b, với a, b khác 0.
V. Senderov.

M1955. Điểm D nằm trên đường trung trực của một cạnh nào đó của tam giác
ABC. Chứng tỏ rằng điểm C nằm trên đường trung trực của một cạnh của tam giác
ABD.
A. Zaslavskij

M1956. Tồn tại hay không một dãy cấp số cộng tăng gồm 2005 số tự nhiên sao
cho tích của bất kì 4 số nào cũng chia hết cho lập phương tổng của chúng? Nếu thay
giả thiết một cấp số cộng vô hạn thì thế nào?
I. Akylich.

M1957. Từ một bộ đô-mi-nô đầy đủ chọn ra một vài quân và sắp chúng thành
dãy theo đúng luật chơi. Chứng minh rằng các quân đô-mi-nô của cả bộ có thể sắp
xếp thành một dãy sao cho những quân được chọn vẫn giữ nguyên thứ tự đã nói (cơ



thể không liên tiếp nhau).
S. Volchenkov.

M1958. Có thể tìm được các cặp số nguyên dương x, y sao cho
a. x2 + xy + y2,
b. x2 − xy + y2,
là bình phương của một số nguyên. Chứng minh rằng không thể tìm được các số
nguyên dương x, y để đồng thời x2 + xy + y2, x2− xy + y2 đều là bình phương của một
số nguyên.
V. Proizvolov, V. Senderov.

M1959. Có n tam thức bậc hai với các hệ số là các chữ cái và một cái túi trong
suốt đựng 3n số nguyên dương. Hai người lần lượt tiến hành trò chơi như sau: Trong
mỗi bước của họ chọn từ bao một số và thay nó vào hệ số chữ cái mà chưa được thay
của một tam thức nào đó. Người chơi thứ nhất mong muốn mỗi trong số n tam thức
đều có ít nhất một nghiệm nguyên. Có thể hay không khi người chơi thứ hai (mặc dù
trong bao chứa bất kì những số nào và bất kì trường hợp chơi nào của người thứ nhất)
muốn ngăn chặn điều này nếu:
a. n = 1, b. n = 2, c. n > 2.
N. Agakhanov, V. Senderov.

M1960. Hình chiếu của một điểm nằm trong tứ diện đều xuống các mặt là đầu
mút của các đoạn thẳng có đầu mút còn lại chính là các đỉnh của tứ diện. Bề mặt của
tứ diện bị các đoạn thẳng này phân chia thành 6 miền (mỗi mỗi miền không phẳng
này có dạng gấp). Cặp miền chứa cặp cạnh đối diện nhau của tứ diện thì được tô cùng
màu. Có 3 màu được tô đó là vàng, xanh, đỏ. Chứng tỏ diện tích mỗi phần được tô bởi
mỗi màu bằng nhau.

V. Proizvolov.
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M1961. Điểm Q nằm trong hình binh hành ABCD sao cho ∠AQB + ∠CQD =
180◦. Chứng minh rằng ∠QBA = ∠QDA và ∠QAD = ∠QCD.

V. Proizvolov.

M1962. Hình chữ nhật kẻ được ô vuông được phủ hoàn toàn bởi các quân đô-mi-nô
(dạng 2 ô vuông kề nhau). Với hình chữ nhật dạng nào thì xảy ra trường hợp có một
cách phủ các quân đô-mi-nô sao cho có một cách phủ khác chứa một quân đô-mi-nô
được giữ nguyên vị trí so với cách phủ ban đầu.
I. Akylich.

M1963. Các số nguyên dương x, y, z, (x > 2, y > 1) thỏa mãn xy + 1 = z2. Chứng
minh rằng x có không ít hơn 8 ước nguyên dương khác nhau.
V. Senderov.

M1964. Đường tròn bàng tiếp của tam giác không cân ABC tiếp xúc với cạnh
AB tại C ′, AC, BC kéo dài tại B′, A′. Đường thẳng AA′, BB′ cắt nhau tại K. Chứng
minh rằng K nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC khi và chỉ khi bán kính
của đường tròn ngoại tiếp ABC và A′B′C ′ bằng nhau.
A. Zaslavskij

M1965. Một cầu thang bộ bắc lên nóc của một ngôi nhà chứa n bậc thang. Tại
mỗi bậc thang có thể đi sang bậc cạnh nó ngoại trừ bậc trên cùng chạm đến nóc nhà
và bậc dưới cùng chạm xuống đất. Trên mỗi bậc thang có thêm mũi tên chỉ dẫn đi lên
hoặc đi xuống bậc tiếp theo. Tại thời điểm ban đầu, từ một bậc thang nào đó có một



người đang đứng và anh ta bắt đầu di chuyển theo hướng của mũi tên tại bậc thang
anh ta đứng sang bậc tiếp theo, ngay sau khi anh ta bước xong thì lập tức mũi tên này
quay hướng ngược lại, và tiếp tục với quy luật đi theo mũi tên và mũi tên đổi chiều
như thế. Hỏi số bước lớn nhất mà người này có thể phải thực hiện để bước xuông đất
hoặc lên mái nhà là bao nhiêu?
I. Akulich.
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M1966. Chứng minh rằng nếu số 11...11︸ ︷︷ ︸
n số 1

2 11...11︸ ︷︷ ︸
n số 1

chia hết cho 11 thì nó cũng chia

hết cho 121.
V. Senderov.

M1967 Trong một bộ 11 quả cân với khối lượng khác nhau là các số nguyên dương
gramme. Biết rằng tổng khối lượng 7 quả cân nào đó thì lớn hơn tổng khối lượng 4
quả cân còn lại. Tìm giá trị bé nhất có thể của tổng khối lượng của tất cả các quả cân
trong bộ này.
O. Podlinskij, I. Bogdanov.

M1968. Mỗi đỉnh tứ giác lồi Q sao cho khi đối xứng qua đường chéo thì tứ giác
không chứa đỉnh này. Các điểm nhận được bằng phép đối xứng là đỉnh của tứ giác Q′.
a. Chứng minh rằng nếu Q là hình thang thì Q′ cũng là hình thang.
b. Chứng minh tỉ số diện tích của Q′ với Q bé hơn 3.
L. Emeljanov.

M1969. Trên mặt sau mỗi trong 2005 cái thẻ viết mỗi số khác nhau. Sau một lần
hỏi có thể biết được tập hợp các số viết ở 3 cái thẻ bất kì trong đó. Hỏi số câu hỏi tối
thiểu để có thể biết chắc được số nào được viết trên mỗi cái thẻ.
I. Bogdanov.

M1970. Tồn tại hay không một tam thức bậc hai f(x) mà với bất kì số nguyên
dương n thì phương trình f (f (...f(x))) = 0︸ ︷︷ ︸

n lần

có đúng 2n nghiệm thực phân biệt?

A. Tolpigo.

M1971. Trên bảng kẻ ô vuông 2 × n ghi các số dương sao cho trong mỗi cột thì
tổng của hai số của nó bằng 1. Chứng minh rằng, có thể bỏ đi một số trong mỗi cột

để trên mỗi hàng các số còn lại có tổng không vượt quá
n + 1

4
.

E. Kylikov.

M1972. Trên mặt phẳng cho tập hợp vô hạn các đường thẳng L mà không có hai
đường thẳng nào song song. Biết rằng nếu bỏ một hình vuông có cạnh là 1 trên mặt



phẳng này thì nó bị cắt bởi ít nhất một đường thẳng của tập L. Chứng minh rằng tồn
tại hình vuông với cạnh:
a. 0,8
b. 0,75
mà nó bị cắt bởi không ít hơn 3 đường thẳng thuộc L.
S. Volchenkov.

M1973. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, AB < AC, M và N là
trung điểm đoạn AC và cung ABC của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng
minh rằng ∠IMA = ∠INB.
A. Badzjan.

M1974. Trên một tờ giấy trắng kẻ ca-rô vô hạn có hữu hạn các ô vuông được tô
màu đen sao cho mỗi ô màu đen có số chẵn các ô trắng kề cạnh với nó (0, 2 hoặc 4).
Chứng minh rằng mỗi ô trắng có thể tô màu đỏ hoặc vàng sao cho mỗi ô đen có số ô
vàng và ô đỏ bằng nhau kề cạnh với nó.
A. Glebov, D. Fon-Der-Flaass.

M1975. a. Tại một cái bàn tròn có tất cả 100 vị đại biểu của 50 nước, mỗi nước có
hai đại biểu tham dự. Chứng minh rằng có thể phân họ ra làm hai nhóm sao cho trong
mỗi nhóm có theo từng đại biểu từ mỗi nước và với mỗi người thì trong hai người ngồi
kề với người đó thì không nhiều hơn một người cùng nhóm.
b. Tại một bàn tròn có tất cả 100 vị đại biểu của 25 nước và mỗi nước có 4 đại biểu.
Chứng minh rằng có thể phân họ ra làm 4 nhóm sao cho mỗi nhóm có theo từng đại
biểu từ mỗi nước và không có hai người nào cùng một nhóm ngồi cạnh nhau.
S. Berlov.
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M1976. Giả sử N là số nguyên dương bất kì. Chứng minh rằng trong cácg viết hệ
thập phân của hoặc là số N hoặc là 3N có tìm được một trong các số 1, 2, 9.
P. Zhenodarov.

M1977. Trên hàng đầu tiên của bàn cờ vua đặt dãy 8 quân hậu màu đen và trên
hàng cuối cùng đặt 8 quân hậu màu trắng. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu nước đi thì các
quân hậu màu trắng hoán đổi vị trí cho các quân hậu màu đen? Biết rằng các hậu
quân trắng đen đi luân phiên nhau, và trong mỗi nước đi chỉ 1 quân hậu di chuyển.
Quân hậu có thể đi chéo, đi ngang hoặc dọc với số lượng ô tùy ý miễn là trên đường
đi của nó không có quân hậu nào chắn ngang.
S. Tokarev,

M1978. Phân giác góc BAD,BCD của tứ giác nội tiếp ABCD cắt nhau tại K
nằm trên đường chéo BD. Điểm M là trung điểm của BD. Đường thẳng song song
với với AD và qua điểm C cắt tia AM tai P , nằm ngoài tứ giác. Chứng minh rằng
DP = DC.
V. Shmarov.

M1979. Trên một đường phố thẳng đặt một vài đèn tín hiệu giao thông sao cho
với một đèn tín hiệu thì nó có số nguyên dương phút bật màu đỏ hoặc màu xanh như
nhau, nhưng hai đèn khác nhau thì số phút này có thể khác nhau. Một tài xế ô tô điều
khiển xe của mình trên con phố vào mỗi thời điểm hoặc là đi với vận tốc cố định, hoặc
là dừng lại khi đèn đỏ bật. Anh ta nghiên cứu chế độ làm việc của các đèn tín hiệu
rồi khẳng định rằng anh ta có thể đi từ đầu đến hết tuyến đường mất 30 hay 32 phút
nhưng không thể đi trong 31 phút. Liệu người tài xế phát biểu như thế liệu có chính
xác không.
I. Bogdanov.

M1980. Chứng minh rằng bất kì hình đa giác lồi đối xứng tâm với diện tích bằng
1 có thể được đặt trong một hình đa giác đối xứng tâm có diện tích là 4/3.
V. Dolnikov.
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M1981. Cho bảng 11 × 11 điền các số tự nhiên từ 1 đến 121. Dima nhân các số
của bảng theo từng hàng ngang, còn Sasha nhân các số của bảng theo hàng dọc, Tồn
tại hay không bộ số của Dima và Shasa giống nhau hoàn toàn.
S. Berlov.

M1982. Viết một số tự nhiên bất kì trên giấy, sau mỗi giây thì ta viết số là tích
các chữ số của số đã cho. Chứng tỏ sau hữu hạn lần như vậy thì số nhận được không
thay đổi.
A. Belov.

M1983. Tồn tại bao nhiêu trường hợp phân tích số 2006 ra các số hạng xấp xỉ. Số
hạng được gọi là xấp xỉ nếu chúng bằng nhau hoặc hơn kém nhau 1 đơn vị.
A. Tolpigo.

M1984. Cho 1000 điểm trong mặt phẳng sao cho không tồn tại bất kì bộ ba điểm
thẳng hàng. Chứng minh rằng có ít hơn 1.000.000 tam giác cân được xác định từ 1000
điểm đã cho.
S. Berlov, I. Bogdanov.

M1985. Cho tứ giác ABCD sao cho không có bất kì 2 cạnh song song, và
ngoại tiếp đường tròn tâm O. Trung điểm của các cạnh AB, BC, CD,DA lần lượt là
K, L, M,N . Chứng minh rằng nếu O, K, M thẳng hàng thì O, L, N cũng thẳng hàng.
A. Zaslavskij, M. Ycaev, D. Tsvetov.

M1986. Chứng tỏ rằng với 2n số thực thỏa mãn:

x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn ≤ y1 ≤ y2 ≤ ... ≤ yn

thì ta có bất đẳng thức (
n∑

i=1

xi +
n∑

i=1

yi

)2

≥ 4n
n∑

i=1

xiyi

P. Camovol, M. Appelbaum.



M1987. Cho một khối thập diện đều và khối hình thập nhị diện đều với các
khoảng cách từ tâm đến các cạnh bên tương ứng bằng nhau. Thể tích hình nào lớn
hơn? Hãy chứng minh điều này.
A Zaslavskij.

M1988. Với các số tự nhiên a nào thì tồn tại các số nguyên không âm k,m, n thỏa
mãn đẳng thức: am10x + an = ak, với x là số chữ số của an viết trong hệ thập phân.
V. Senderov.

M1989. Trong vương quốc nọ có N thành phố và n con đường. Mỗi con đường
nối liền 2 thành phố bất kì, và từ thành phố này có thể đi đến một thành phố khác
trên các con đường đó. Mỗi thành phố có các người đưa thư, và vào đầu năm mới một
trong các thành phố gửi qua mỗi thành phố làng giềng một người đưa thư (thành phố
gọi láng giềng nếu nối với nhau trực tiếp bởi 1 con đường mà không qua thành phố
trung gian). Quá trình gửi người đưa thư sẽ dừng lại nếu thành phố này còn lại lượng
người đưa thư ít hơn so với số thành phố láng giềng của nó.
a) Sau một vài năm thì quá trình gửi ngườii đưa thư dừng lại. Chứng tỏ rằng các
thành phố gửi người đưa thư nếu như được chọn cách khác thì quá trình vẫn dừng lại,
dưới điều kiện số lượng người đưa thư hữu hạn trong mỗi thành phố không phụ thuộc
vào cách chọn thành phố.
b) Sau năm vài năm thì số lượng người đưa thư của từng thành phố quay trở lại như
cũ. Hỏi vương quốc có ít nhất là bao nhiêu người đưa thư.
Y. Bogdanov.

1990*. Cho tam giác ABC trên đường kéo dài của BC về phía C lấy điểm X.
Đường tròn nội tiếp tam giác ABX và ACX cắt nhau tại P, Q. Chứng minh rằng
đường thằng P, Q luôn đi qua một điểm cố định không phụ thuộc vào vị trí của X.
L. Emelianov.
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M1991. Có 6 đồng tiền, 1 trong 6 đồng tiên đó là đồng tiền giả (chưa biết khối
lượng đồng tiền giả nặng hay nhẹ hơn đồng tiền thật. Chỉ với 3 lần cân hãy xác định
đồng tiền giả.
M. Malkin.

M1992. Lật khối lập phương một vài lần (mỗi lần qua một cạnh) sao cho khối lập
phương lại về vị trí xuất phát với cùng một mặt trên. Hỏi mặt trên có thể được xoay
90◦ so với vị trí lúc ban đầu hay không?
I. Bogdanov.

M1993. Cho tam giác ABC và H là trực tâm của nó, gọi X là điểm bất kì sao cho
X không thuộc đường thẳng chứa AH,BH,CH. Đường tròn đường kính XH cắt các
đường thẳng AH, BH,CH theo thứ tự tại A1, B1, C1 và các đường thẳng AX, BX,CX
theo thứ tự tại A2, B2, C2. Chứng minh rằng A1A2, B1B2, C1C2 đồng qui.
A. Zaslavskij.

M1994. a. Trong túi đựng 2001 quả nho khô có khối lượng 1001g và không có quả
nho nào có khối lượng lớn hơn 1,001g. Chứng tỏ rằng có thể chia số nho trên vào 2 đĩa
cân sao cho hiệu khối lượng của chúng không lớn hơn 1g.
b. Trong túi đựng 2001 quả nho không có khối lượng 1001g, và không có quả nho nào
có khối lượng lớn hơn (1 + x)g. Tìm giá trị lớn nhất của x để có thể chia vào 2 đĩa cân
sao cho hiệu khối lượng của chúng không lớn hơn 1g.
I. Bogdanov, E Petrov, D. Karpov.

M1995. Chứng tỏ phương trình sau vô nghiệm trong tập số nguyên dương

n(n + 1)(n + 2)(n + 3) = m(m + 1)2(m + 2)3(m + 3)4.

A. Ivanov.
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M1996. Tìm tất cả các giá trị tự nhiên n sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên

a1

a2

+
a2

a3

+
a3

a4

+ ... +
an

a1

với a1, a2, . . . , an phân biệt.
A. Shapovalov.

M1997. Cho tam giác vuông ABC với diện tích 1 đơn vị, về phía ngoài các cạnh
tam giác dựng các hình vuông vuông tâm lần lượt là D, E, F . Chứng tỏ rằng diện tích
tam giác DEF nhỏ hơn 2.
V. Filimonov, I. Bogdanov, Yu. Kudriashov.

M1998. Có hai hộp đựng sỏi, hộp thứ nhất chứa n hòn sỏi, hộp còn lại chứa k hòn
sỏi. Cứ sau 1 phút ta tự động lấy đúng một nửa số sỏi của hộp có số sỏi là số chẵn và
bỏ qua hộp còn lại. Qui ước: Nếu 2 hộp đều có số sỏi là chẵn thì chọn ngẫu nhiên, và
cả 2 hộp đều số sỏi là lẻ thì quá trình dừng lại. Hỏi tồn tại bao nhiêu cặp (n, k) có thứ
tự không lớn hơn 1000, sao cho sau 1 khoảng thời gian nhất định quá trình dừng lại.
A. Gein.

M1999. Có thể sắp đặt lên tờ giấy kẻ ô vuông vô hạn 2005 hình chữ nhật gồm 3
ô sao cho mỗi hình chữ nhật có đúng một điểm chung với hai hình chữ nhật khác và
không có điểm chung nào với các hình chữ nhật còn lại.
K. Knop, S. Berlov.

M2000. Có n nhà hiền triết một lượng vô hạn chiếc mũ với n màu khác nhau. Các
nhà hiền triết đồng thời nhắm mắt lại, mà mỗi người họ đội lên đầu mình một cái mũ
(có thể các mũ được đội có cùng màu). Tiếp theo các nhà hiền triết mở mắt ra. Mỗi
người thấy các mũ được đội của người khác nhưng không thấy mũ của mình màu gì.
Sau đó mỗi nhà hiền triết thử đoán màu mũ của mình, viết các giả định của mình vào
một tờ giấy. Chứng minh rằng các nhà hiền triết có thể sớm kết luận được trong bất
kì trường hợp có ít nhất một người đoán được màu mũ của mình.
(Sưu tầm)

M2001. Cho tam giác ABC và các đường phân giác AA1, BB1, CC1. Số đo các
góc tam giác tỉ lệ với 4:2:1. Chứng minh rằng A1B1 = A1C1.



S. Tokarev.

M2002. Tổng các số dương a, b, c bằng 1. Chứng minh rằng

1

a
+

1

b
+

1

c
≥ 25

1 + 48abc
.

Ya. Aliev.

M2003. Chứng minh các khẳng định sau a. Với bất kì số nguyên dương a, b, c, n
phương trình

x2 + y2 + z2 = (a2 + b2 + c2)n

luôn có nghiệm nguyên dương x, y, z.
b. Với bất kì số chẵn n ≥ 3 và bất kì số nguyên dương a, b, c thì phương trình
ax2 + by2 + cz2 = tn luôn có nghiệm nguyên dương x, y, z, t.
A. Avakian.

M2004. Kahlson có 1000 lọ mứt, các lọ không nhất thiết phải giống nhau về
thể tích nhưng không có lọ nào chứa nhiều hơn 1/100 lượng mứt trong tất cả các lọ.
Kahlson có thể ăn sáng với lượng như nhau trong 100 lọ bất kì. Chứng minh rằng sau
một số hữu hạn bữa ăn sáng thì Kahlson có thể ăn hết số mứt trong các lọ.
D. Musatov.

M2005. Chứng tỏ rằng bất kì hình đa diện lồi n đỉnh nào đều không thể chia ra
thành ít hơn n− 3 tứ diện .
R. Karasev.
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M2006. Đồ thị hàm số tuyến tính cắt đồ thị hàm số bậc hai y = f(x) và đồ thị
bình phương của hàm tuyến tình này nhận được từ hàm số y = f(x) bằng cách tịnh
tiến xuống một lượng p. Hãy tìm số p.
N. Agakhanov.

M2007. Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn tâm I. Trên đoạn AI và IC
lấy điểm M và N theo thứ tự sao cho ∠MBN = 1/2∠ABC. Chứng minh rằng
∠MDN = 1/2∠ADC.
L. Emelianov.

M2008. Gọi ước số của n là nhỏ nếu nó không vượt quá n/10000, và lớn trong
trường hợp ngược lại. Tập hợp các số n có hữu hạn hay không nếu tích của các ước lớn
của số n khác với chính n và bằng tích của các ước số nhỏ của nó.
A. Golovanov.

M2009. Tồn tại hay không n > 1 và các số đôi một khác nhau a1, a2, ..., an, b1,
b2, ..., bn để mỗi số trong chúng là nghiệm của một trong số các đa thức x2 − a1x + b1,
x2 − a2x + b2, ..., x2 − anx + bn?
A. Badzian.

M2010. Với các số nguyên dương m và n. Kí hiệu F (m, n) là số các hình dạng ô
vuông liên thông trong hình chữ nhật kích thước m×n . Chứng rằng F (m, n) chẵn khi

và chỉ khi
n(n + 1)

2
.
m(m + 1)

2
chẵn. (Hình dạng ô vuông liên thông là một tập không

rỗng có ô vuông kiểu bàn cờ, sao cho từ bất kì ô có thể đi qua bất kì ô khác của tập
hợp này theo từng ô một, mỗi lần qua các ô chung cạnh với nhau.)
A. Badzian.
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M2011. Các số tự nhiên từ 1 đến 100 được phân hoạch thành 50 tập hợp. Chứng
minh rằng, tìm được trong một tập hợp 3 số là độ dài của ba cạnh tam giác.
M. Murashkin.

M2012. Trong tứ diện ABCD hạ các đường vuông góc xuống AB′, AC ′, AD′

xuống các mặt phẳng chia góc nhị diện cạnh CD, BD, BC làm đôi. Chứng minh rằng
mặt phẳng B′C ′D′ song song với mặt phẳng BCD.
A. Badzian.

M2013. Với những số nguyên dương n nào tìm được các số hữu tỉ dương, nhưng
không phải là số nguyên a và b sao cho cả hai số a + b và an + bn là số nguyên.
V. Senderov.

M2014. Trên hai cung AB và BC của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, lấy
các điểm K và L sao cho các đường thẳng KL,AC song song. Chứng minh rằng, tâm
đường tròn nội tiếp tam giác ABK và CBL cách đều trung điểm cung ABC.
S. Berlov.

M2015. Có thể hay không khi hàn một khung dây thép dạng khối lập phương kích
thước 2× 2× 2 được phân hoạch thành các khung lập phương nhỏ kích thước 1× 1× 1
(như hình vẽ) từ 18 chi tiết cấu trúc, mà mỗi chi tiết như vậy có dạng.

a. Dạng 3 đoạn ghép đôi một vuông góc, mỗi đoạn có độ dài là 1.
b. Dạng 3 đoạn ghép có hình chữ Π, mỗi đoạn độ dài 1.
L. Emelianov.



M2016. Hình đa diện lồi 2n mặt (n ≥ 3) , và tất cả các mặt của nó là tam giác.
Tìm số đỉnh nhỏ nhất, mà tại đỉnh đó là đầu mút của của đúng 3 cạnh.
A. Garber.

M2017. Hình vuông kích thước 3000 × 3000 được phân hoạch tùy ý thành các
đôminô (là hình chữ nhật kích thước 1× 2).
a. Chứng minh rằng, có thể tô màu các đôminô bằng 3 màu sao cho số đôminô của
mỗi màu đều bằng nhau và mỗi đôminô có không nhiều hơn 2 đôminô cùng màu kề
với nó (các đôminô được xem là kề nếu chúng chứa ô có chung cạnh).
b. Chứng minh rằng có thể tô màu các đôminô bằng 4 màu sao cho, số đôminô của
mỗi màu đều bằng nhau và không có hai đôminô cùng màu kề nhau.
A. Pastor.

M2018. Chứng minh rằng nếu số nguyên dương N được biểu diễn dưới dạng tổng
của 3 số chính phương mà mỗi số chia hết cho 3, thì nó cũng biểu diễn được dưới dạng
tổng của 3 số chính phương mà mỗi số không chia hết cho 3.
P. Kozlov.

M2019. Đường tròn ω tiếp xúc hai cạnh bằng nhau AB, AC của tam giác cân
ABC và cắt cạnh BC tại K, L. Đoạn AK cắt đường tròn ω lần thứ 2 tại M . Điểm P
và Q tương ứng đối xứng với điểm K qua điểm B và C. Chứng minh rằng đường tròn
ngoại tiếp tam giác PMQ tiếp xúc với đường tròn ω.
V. Filimonov.

M2020*. Biết rằng đa thức (x + 1)n − 1 chia hết cho đa thức P (x) =
xk + c(k− 1)x(k− 1) + ... + c1x + c0 nào đó có bậc k chẵn và các hệ số c0, c1, ..., ck−1 là
số nguyên lẻ. Chứng minh rằng n chia hết cho k + 1.
A. Garber.
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M2021. Trong phòng có n người, giữa họ có các cặp quen nhau. Biết rằng nếu
trong phòng còn lại 98 người thì luôn luôn có thể phân hoạch họ ra thành 49 cặp quen
nhau. Số tối thiểu các cặp quen nhau trong phòng này là bao nhiêu nếu
a. n = 99, b. n = 100.
S. Berlov.

M2022. Cho một đường tròn, điểm A nằm trên và điểm M nằm trong đường tròn
này. Dây cung BC đi qua điểm M . Chứng minh rằng đường tròn đi qua trung điểm
các cạnh của tam giác ABC như vậy tiếp xúc với một đường tròn cố định.
V. Protasov.

M2023. Giả sử a,b,c là các số nguyên khác 0 và có tổng bằng 0. Chứng minh rằng
a. (ab)5 + (bc)5 + (ca)5 chia hết cho (ab)2 + (bc)2 + (ca)2.
b. an + bn + cn chia hết cho a4 + b4 + c4 với bất kì số tự nhiên n chia cho 3 dư 1.
c. (ab)n + (bc)n + (ca)n chia hết cho (ab)2 + (bc)2 + (ca)2 với bất kì số tự nhiên n chia
3 dư 2.
V. Proizvolov, V. Senderov.

M2024. Tồn tại hay không một hình đa giác đều mà trong mỗi cạnh bằng một
đường chéo nào đó, và mỗi đường chéo bằng một cạnh nào đó.
B. Frenkin.

M2025*. Các số tự nhiên a, b, c, d lập thành một cấp số cộng tăng.
a. Chứng minh rằng, với bất kì số n lẻ thì tích abcd có thể là số lũy thừa bậc n.
b. Chứng minh rằng, tích abcd không thể là số chính phương.
V. Senderov.
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M2026. Trên các cạnh AB, AC,CD và DA của hình vuông ABCD lấy tương
ứng các điểm P, M, N,Q sao cho ∠MNA = 45◦, PM ||AN , AM ||NQ. Đoạn PQ cắt
AM, AN tương ứng tại các điểm F và G. Chứng minh rằng, diện tích của tam giác
AFG bằng tổng diện tích của các tam giác FMP và GNQ.
V. Proizvolov.

M2027. Trên bảng có viết ba chứ số tự nhiên x, y, z. Petia viết vào tờ giấy của
mình tích hay số bất kì từ ba số đó, và giảm số thứ ba trên bảng đi 1. Với 3 số mới
trên bảng, một lần nữa cậu ta lại tiến hành các phép toán trên, và cứ tiếp tục vậy cho
tới khi một trong các số đó bằng 0. Hỏi tổng của các số trên tờ giấy của cậu lúc đó sẽ
bằng bao nhiêu?
E. Gorskij, S. Dorichenko.

M2028. Biết rằng những "kẻ nói thật" luôn nói sự thật, những "kẻ nói dối" luôn
nói những điều dối trá còn những "kẻ láu cá" có thể nói thật hoặc nói dối. Bạn chỉ có
thể đưa ra những câu hỏi với những kẻ này để nhận được câu hỏi "có" hoặc "không".
a. Nếu có một kẻ nói thật, một kẻ nói dối, một kẻ láu lỉnh và họ đều biết nhau thì bạn
làm cách nào để phân biệt họ.
b. Nếu có một kẻ nói thật, một kẻ nói dối, hai kẻ láu cá và tất cả họ đều biết nhau.
Chứng tỏ rằng hai kẻ láu cá này có thể trả lời sao cho bạn không thể biết được chắc
chắn một ai trong 4 người trên khi mà bạn đã đặt ra những câu hỏi với tất cả họ.
B. Ginzburg, M. Gerver.

M2029. Cho hai cấp số nhân và cấp số cộng vô hạn được tạo ra từ các số nguyên
dương, sao cho chúng có chung tất cả các số hạng. Chứng minh rằng giá trị của cấp số
nhân phải là một số nguyên.
B. Frenkin.

M2030. Có thể nội tiếp một hình bát diện đều vào một hình lập phương sao cho
các đỉnh của hình bát diện nằm ở các cạnh của hình lập phương được hay không?
L. Radzivilovskij.

M2031. Các đường thẳng đi qua các trung tuyến của tam giác ABC cắt đường
tròn ngoại tiếp ω của tam giác này tại các điểm A1, B1, C1. Các đường thẳng đi qua



các đỉnh A, B, C và song song với các cạnh đối diện cắt ω lần thứ hai tại A2, B2, C2.
Chứng minh rằng A1A2, B1B2, C1C2 đồng quy tại một điểm.
A. Zaslavskij.

M2032. a. Tồn tại hay không một số tự nhiên n để với bất kì số tự nhiên k nào
thì ít ra một trong hai số nk − 1, nk + 1 có dạng ab với các số tự nhiên a và b > 1?
b. Một số tự nhiên được gọi là "phản nguyên tố" nếu nó chia hết cho bình phương ước
số nguyên tố bất kì của nó. Hai số tự nhiên được gọi là "giá trị gần nhau" nếu chúng
sai khác nhau 2 đơn vị. Hỏi có vô hạn hay hữu hạn các cặp số phản nguyên tố giá trị
gần nhau.
V. Senderov.

M2033. Một người có một bộ bài gồm 52 con. Anh ta công bố cho mọi người đều
biết con nằm trên cùng và dưới cùng của bộ bài đó. Mọi người có thể đặt câu hỏi dạng
"có bao nhiêu quân bài giữa quân... và quân...". Hỏi cần phải đặt ra ít nhất là bao
nhiêu câu hỏi đối với người này để biết được thứ tự của toàn bộ các quân bài trong cả
bộ bài.
A. Shanovalov.

M2034. Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC lấy tương ứng các điểm
X, Y, Z sao cho tam giác XY Z đồng dạng với tam giác ABC (∠X = ∠A, ∠Y = ∠B).
Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác XY Z cách đều các giao
điểm của các đường cao.
N. Nikolov.

M2035. a. Trên đường tròn đặt một vài các số nguyên dương sao cho chúng đều
không lớn hơn 1. Chứng tỏ rằng, các số này có thể phân hoạch thành 3 nhóm sao cho
tổng các số ở hai nhóm bất kì sai khác nhau không quá 1 (Nếu một nhóm không có số
nào, xem như tổng này xem như bằng 0).
b*. Đặt một vài các số dương không lớn hơn 1 lên một đoạn thẳng. Chứng minh rằng
có thể phân hoạch các số này ra thành n nhóm sao cho tổng của các số ở hai nhóm bất
kì sai khác nhau không quá 1. (Nếu nhóm đó không có số nào thì tổng này xem như
bằng 0.)
M. Malkin, Y. Bogdanov, G. Chelnokov.
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M2036. Andrey, Boria và Casha chia nhau 20 đồng xu sao cho không một người
trong họ được nhận tất cả các đồng xu. Sau đó, trong mỗi phút thì mỗi người trong
họ đưa cho người bạn còn lại mỗi người một đồng xu. Sau một khoảng thời gian thì
Andey, Boria, Casha có tương ứng a, b, c đồng xu. Tìm số lượng có thể được các bộ ba
(a, b, c).
K. Kaybkhanov.

M2037. Các đường chéo tứ giác nội tiếp ABCD cắt nhau tại điểm E; điểm K, M
là trung điểm của cạnh AB, CD; điểm L, N là hình chiếu của E xuống cạnh BC, AD.
Chứng tỏ rằng các đường thẳng KM, LN vuông góc nhau.
(Sưu tầm)

M2038. Foma và Erema chia một đống từ những mẩu pho-mat. Đầu tiên là Foma,
nếu như có thể, lựa ra một miếng pho-mat và chia nó thành 2. Sau đó cậu sắp các
miếng pho-mat thành 2 mâm. Tiếp theo Erema lựa ra một mâm và họ bắt đầu lấy theo
lần lượt từng miếng pho-mat cho mình, đầu tiên là Erema. Họ cũng chia đúng như thế
với mâm thứ 2, và người bắt đầu là Foma. Chứng minh rằng Foma là người luôn luôn
chủ động để nhận được không ít hơn một nửa số pho-mat (theo trọng lượng).
A. Shapovalov.

M2039. Chứng tỏ rằng với mỗi số tự nhiên n > 1 tìm được số tự nhiên z sao cho
không thể biểu diễn dưới dạng xn − y!, với x, y là các số nguyên dương.
N. Agakhanov.

M2040. Các số nguyên dương x1, x2, ..., xn thỏa mãn các bất đẳng thức

x2
1 + x2

2 + ... + x2
k <

x1 + x2 + ... + xk

2
,

x1 + x2 + ... + xk <
x3

1 + x3
2 + ... + x3

k

2
.

a. Chứng tỏ rằng k > 50.
b. Hãy chỉ ra thí dụ ứng với một giá trị của k.
c*. Tìm giá trị nhỏ nhất của k để hai bất đẳng thức trên luôn đúng.
A. Tolnigo.
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M2041. Số tối thiểu các quân xe đặt lên bàn cờ vua 8 × 8 là bao nhiêu để các ô
trắng đều bị kiểm soát bởi những con xe này.
P. Zhenodarov.

M2042. Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của x sao cho 0 < x < π
2
thì

(tan x)sinx + (cot x)cosx ≥ 2

N. Agakhanov.

M2043. Có thể hay không thể ghép một hình vuông từ 4 hình đa giác giống nhau
và một hình vuông và 3 đa giác trong số các đa giác giống nhau đó có thể ghép lại
được thành một hình tam giác đều.
O. Nechaeva.

M2044. Giả sử f(x) là một đa thức bậc khác không nào đó. Có thể hay không
phương trình f(x) = a với bất kì giá trị a có số chẵn nghiệm.
P. Kozevnikov.

M2045. Trên bản viết số 111...11 (99 số 1). Có hai người bắt đầu một trò chơi
như sau: hai người đi lần lượt nhau theo mỗi bước bằng cách hoặc là viết thêm số 0
thay vào chỗ một trong số các số 1 ngoại trừ số đầu tiên và cuối cùng, hoặc là xóa một
trong số các số 0. Người thua là người sau bước của người đó thì nhận được số chia
hết cho 11. Vậy hỏi ai là người luôn có thể thắng với luật chơi như vậy?
M. Murashkin.

M2046. Con ruồi đậu trên chiếc kim giây của một chiếc đồng hồ đang lúc giữa
trưa và quyết định đậu đi chỗ khác tuân theo luật sau: nếu một chiếc kim vượt qua
chiếc kim khác mà con ruồi đang đậu trên một trong các cái kim đó thì thì nó sẽ dời
qua cái kim kia. Hỏi con ruồi thực hiện bao nhiêu vòng quay cho dến lúc nửa đêm.
(Sưu tầm)

M2047. Điểm T nằm bên trong tam giác ABC sao cho ∠ATB = ∠BTC =
∠CTA = 120◦. Chứng tỏ rằng các đường thẳng đối xứng với AT,BT, CT qua các
đường thẳng tương ứng BC, CA, AB đồng quy với nhau tại một điểm.



A. Zaslavskij

M2048. Tìm số tự nhiên lớn nhất k sao cho tồn tại số tự nhiên n > 1 để bất kì
các số n, n2, ..., nk đều có thể biểu diễn được dưới dạng x2 + y2 + 1, với x, y là các số
nguyên.
V. Senderov

M2049. Từ hình bát diện đều với cạnh là 1 cắt bỏ ở sáu góc đỉnh 6 hình chóp với
đáy vuông có cạnh bằng 1/3 và cuối cùng nhận được một đa diện với các mặt là hình
vuông và hình lục giác đều. Hỏi có thể lấp kín không gian bằng các bản sao của đa
diện này hay không?
A. Kanel.

M2050. Trong giải đấu bóng chuyền vòng tròn một lượt (không hòa) có sự tham
dự của 2n đội tuyển. Đội ở vị trí thứ nhất được gọi là đội "vô địch". Những đội gọi là
"xấu" nếu đã từng thắng đội "vô địch". Người ta tiến hành tiếp giải đấu thứ hai theo
cách thức olympic (thi loại trực tiếp theo vòng đấu) với giả thiết kết quả trận đấu giữa
hai đội nào đó nếu xảy ra ở giải sau cũng giống như kết quả hai đội đó dấu ở giải đầu.
Chứng tỏ rằng có thể sắp xếp các trận đấu ở giải đấu thứ hai để đội "vô địch" ở giải
đầu chiếm giải nhất một lần nữa với điều kiện các đội "xấu" bị thua và bị loại ngay từ
hai vòng đầu.
B. Frenkin, L. Ostroumova.
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M2051. Cho a, b, c > 0 sao cho

(a + b− c)(b + c− a)(c + a− b) = abc.

Chứng tỏ a = b = c.
V. Proizvolov.

M2052. a. Xét một đường tròn và cung AB của nó. Tìm tập hợp các điểm M nằm
cách đường thẳng AB một khoảng cách có độ dài bằng tiếp tuyến kẻ từ M đến đường
tròn đang xét.

b. Với bất kì 2 parabol cùng ngoại tiếp một đường tròn và giao nhau tại 4 điểm, chứng
tỏ các đường chéo của tứ giác lập bởi 4 giao điểm này vuông góc nhau, tứ giác này gọi
là "tứ giác parabol".
c. Với bất kì hai parabol nào cùng ngoại tiếp một đường tròn và giao nhau tại 2 điểm,
chứng tỏ trục của hai parabol đều nghiêng cùng một góc bằng nhau với đường thẳng
nối hai giao điểm này.
d. Với bất kì 3 parabol cùng ngoại tiếp một đường tròn sao cho bất kì hai trong chúng
cắt nhau tại 4 điểm, chứng tỏ các đường chéo chính của "lục giác parabol" được tạo
thành đồng quy tại một điểm.
F. Nilov.

M2053. Với n > 3. Chứng tỏ rằng tồn tại các số nguyên khác không x1, x2, ..., xn

sao cho

x1x2...xn = (x2 + x3 + ... + xn)(x1 + x3 + ... + xn)...(x1 + x2 + ... + xn−1)



S. Tokarev, V. Senderov.

M2054. Giả sử P (x) = x2 + x + 1. Liệu có tồn tại hay không các số tự nhiên
x1, x2, ..., xn, k1, k2, ..., kn sao cho

P (x1) = xk2

2 , P (x2) = xk3

3 , ..., P (xn) = xk1

1

Giải quyết bài toán trong các trường hợp:
a. n = 2
b. n là số tự nhiên lẻ bất kì
c. n = 4
V. Senderov, B. Frenkin.

M2055. Trên một dải băng kẻ ô vuông vô hạn về phía bên phải, các ô lần lượt
được đánh số bởi 0, 1, 2, .... Trong một số ô đặt các viên đá. Nếu trong ô thứ i đặt đúng
i viên đá thì lần lượt chuyển từng viên đá của ô này vào các ô thứ i− 1, i− 2, ..., 0. Ban
đầu sắp 2006! viên đá trên bàn cờ và bắt đầu áp dụng quy tắc chuyển đá như vậy từ
ô thứ nhất, để thu được ô rỗng sau một vài lần áp dụng. Tìm số bé nhất các ô vuông
được sắp đặt các viên đá.
F. Bakharev, I. Bogdanov.
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M2056. Thay đổi vị trí các chữ số của số tự nhiên A nhận được số tự nhiên B.
Biết rằng A−B = 11...1, trong đó có tất cả N chữ số 1, tìm giá trị nhỏ nhất của N .
H. Agakhanov.

M2057. 25 chàng trai và một số cô giái gặp nhau trong một buổi dạ hội và họ tìm
được một quy luật thú vị: Nếu như chọn bất kì nhóm không ít hơn 10 chàng trai rồi
sau đó bổ sung vào đó tất cả các cô gái quen biết với ít nhất một trong số các trang
trai trong nhóm, và trong nhóm nhận được, số chàng trai ít hơn 1 số với số các cô gái.
Chứng minh rằng có cô gái nào đó quen với không ít ơn 16 chàng trai.
S. Bolchenkov.

M2058. Trong tứ giác lồi, 5 trong 8 đoạn thẳng nối các đỉnh với trung điểm của
cạnh các đối diện là bằng nhau. Chứng minh cả 8 đoạn này đều bằng nhau.
H. Agakhnov, V. Senderov.

M2059. Một cấp số cộng vô hạn tăng, được tạo nên từ các số tự nhiên và chứa
một số lập phương. Chứng minh cấp số cộng này cũng chứa một số lập phương nhưng
không là số chính phương.
Y. Bogdanov, V. Senderov.

M2060. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC,AC, AB tại
các điểm A1, B1, C1 tương ứng. Đoạn AA1 căys đường tròn nội tiếp lần thứ hai tại Q.
Đường thẳng l song song với BC và qua điểm A. Đường thẳng A1C1, A1B1 cắt l tại
P, R tương ứng. Chứng minh rằng ∠PQR = ∠B1QC1.
A. Polianskij.

M2061. Trong bảng 10 × 10 ô, đặt các số tự nhiên từ 1 đến 100, hàng thứ nhất
đặt từ 1 đến 10 từ trái qua phải, dòng thứ hai từ 11 đến 20 từ trái qua qua phải và
liên tiếp thế. Andrey đặt lên bảng các quân đô-mi-nô chiều 1× 2 (dọc hoặc ngang) và
tính tích hai số trong hai ô mà nó phủ lên. Cậu ta nhận được 50 số như thế và muốn
sự sắp đặt các quân đô-mi-nô để nhận được tổng của 50 số đó là nhỏ nhất. Vậy phải
phân bố các quân đô-mi-nô như thế nào?
A. Badzian.



M2062. Nhà ảo thuật và người phụ tá chuẩn bị một trò ảo thuật như sau: Khi
nhà ảo thuật ở ngoài căn phòng đóng kín, trong căn phòng có bảng vẽ một đường tròn
lớn và khán giả đánh dấu vào trên đường tròn đó 2007 điểm khác nhau, rồi người phụ
tá chùi đi một điểm trong số đó. Ngay sau đó nhà áo thuật đi vào phòng nhìn lên bảng
và vẽ một nửa đường tròn mà điểm bị xóa nằm trên đó. Hỏi người phụ tá có thể bàn
bạc trước với nhà ảo thuật để trò ảo thuật diễn ra như mong muốn.
A. Kopian, Y. Bogdanov.

M2063. Gọi một hình đa diện là "tốt" nếu thể tích của nó (theo đơn vị m3) bằng
diện tích bề mặt (theo đơn vị m2). Có hay không một tứ diện "tốt" nằm trong một
hình bình hành "tốt" nào đó?
M. Murashkin.

M2064. Đường tròn đi qua các đỉnh B, C của tam giác ABC và cắt các cạnh
AB, AC lần lượt tại các điểm D, E. Đoạn CD, BE cắt nhau tại O. Đặt M, N là tâm
đường tròn nội tiếp các tam giác ADE,ODE tương ứng. Chứng minh rằng trung điểm
của cung nhỏ DE nằm trên đường thẳng MN ,
M. Ysaev.

M2065. Cho dãy vô hạn phần tử (xn) với x0 là một số hữu tỉ lớn hơn 1 và

xn+1 = xn +
1

[xn]
với mọi số tự nhiên n. Chứng minh rằng trong dãy này có một số

nguyên.
A. Golovanov.
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M2066. Hình vuông với cạnh là 1 được cắt ra làm 100 hình chữ nhật có chu vi
bằng nhau và bằng p. Tìm giá trị lớn nhất của p.
A. Shanovalov, S. Berlov.

M2067. Chứng minh rằng nếu số 111...11︸ ︷︷ ︸
n số 1

chia hết cho n thì n chia hết cho 3.

R. Kovalev.

M2068. Trong một giải bóng đá có m × n đội tuyển tham gia (m, n ≥ 2). Trong
vòng loại, các đội được mang số từ 1 đến m × n. Ban tổ chức phân chi các đội thành
m nhóm, mỗi nhóm n đội sao cho với bất kì 2 đội mang số A, B nào đều thỏa điều
kiện: nếu A bé hơn B thì tổng các số của các đội đối thủ trong nhóm của A bé hơn đối
với B. Với giá trị m, n như thế nào thì ban tổ chức mới có thể phân chia các đội được
theo quy tắc như vậy.
I. Akulich.

M2069. Kí hiệu ‖y‖ là khoảng cách giữa số thực y và số nguyên gần nhất. Với số
hữu tỉ x, xét dãy vô hạn các số tự nhiên q1, q2, ..., qk, ... xác định như sau: q1 = 1, qk+1

là số tự nhiên q nhỏ nhất sao cho ‖xq‖ < ‖xqk‖. Chứng minh rằng qk+2 ≥ qk + qk+1 với
mọi k = 1, 2, ...
V. Bykovskij.

M2070. Các đường chéo chính của lục giác được tạo thành do các giao điểm hai
tam giác P1P3P5, P2P4P6 giao nhau tại cùng một điểm như hình vẽ



Chứng minh rằng sự đồng quy này xảy ra khi và chỉ khi đẳng thức sau được thỏa mãn

S1S3S5

S135

=
S2S4S6

S246

.

Ở đây Si là diện tích các tam giác nhỏ với đỉnh Pi tạo thành bởi 1 cạnh của lục giác
và hai cạnh kề của nó kéo dài cắt nhau, và S135, S246 là diện tích các tam giác P1P3P5

và P2P4P6.
S. Dorichenko.
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M2071. Số tự nhiên nhỏ nhất sao cho từ sự gạch bỏ đi các chữ số của nó có thể
nhận được bất kì số tự nhiên nào từ 1 đến n, kí hiệu là U(n), gọi là số "phổ dụng".
Hỏi số phổ dụng U(2008) có bao nhiên chữ số?
C. Volchenkov.

M2072. Tìm chữ số thứ n + 1 sau dấu phẩy trong các viết thập phân của số√
99...99 (Trong đó có 2n chữ số 9)

Ya. Aliev.

M2073. Cho hai đường tròn, cắt nhau tai điểm P và Q. Đặt C là điểm bất kì
nằm trên một trong hai đường tròn khác P, Q. Điểm A, B là giao điểm thứ hai của
các đường thẳng CP, CQ với đường tròn kia. Tìm vị trí hình học của tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác ABC.
A. Zaslavskij.

M2074. Một người khách viếng thăm đi vòng quanh các phòng của bảo tàng theo
quy luật sau: Nếu đang ở trong một phòng nào đó, anh ta sẽ lựa chọn giữa tất cả các
phòng kề cận với phòng này mà có số lần viếng thăm nhỏ hơn và đi vào đó. Hỏi phải
chăng sao một thời gian thì người khách đó có thể đi qua tất cả các phòng của bảo
tàng. Biết rằng từ bất cứ phòng nào đều có thể đi đến một phòng khác bất kì của bảo
tàng.
C. Volchenkov.

M2075. Mỗi cạnh của một hình đa diện lồi này song song với một cạnh của hình
đa diện lồi khác. Hỏi có phải chúng có cùng thế tích hay không?
A. Zaslavskij.

M2076. Tìm tất cả các hàm số f : R→ R, thỏa mãn với mọi x 6= 0 và y sao cho

xf(y)− yf(x) = f(
y

x
).

E. Turkevich.

M2077. Tìm số tự nhiên k nhỏ nhất thỏa mãn tính chất sao đây: Trong bảng
vuông n × n bất kì với các ô được điền các số thực, có thể làm tăng không quá k số



sao cho tổng các số ở tất cả các hàng dọc và ở tất cả các hàng ngang đều trở nên bằng
nhau.
P. Kojevhikov.

M2078. Điểm A′, B′, C ′ là chân của các đường cao của tam giác nhọn ABC.
Đường tròn tâm B bán kính BB′ cắt đường thẳng A′C ′ tại K, L (K, A nằm về một
phía của đường thẳng BB′). Chứng tỏ rằng giao điểm của đường thẳng AK, CL nằm
trên đường thẳng BO, với O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
V. Protasov.

M2079. Tồn tại hay không bộ ba số tự nhiên đôi một nguyên tố cùng nhau x, y, z
lớn hơn 1010, sao cho x8 + y8 + z8 chia hết cho x4 + y4 + z4?
V. Senderov.

M2080. Dãy véc-tơ {en} trên mặt phẳng thỏa mãn điều kiện e1 = (0, 1), e2 = (1, 0),
en+2 = en+1 + en với n ≤ 1. Đặt lại tất cả các véc-tơ là tổng của một nhóm số hạng
nào đó của dãy trên về gốc tọa độ. Chứng tỏ rằng tập các đầu mút của các véc-tơ là
các điểm có tạo độ nguyên nằm bên trong một dải tạo nào đó tạo bởi hai đường thẳng
song song.
I. Pushkarev.
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M2081. Trên bảng viết 3 số dương x, y, 1. Được phép viết lên bảng tổng hoặc hiệu
hai số nào đó đã được viết trên bảng hoặc là viết số nghịch đảo của số nào đó đã được
viết. Có phải là luôn có thể nhận được trên bảng số a) x2; b) xy hay không?
G. Galperin.

M2082. Các đường chéo của tứ giác nội tiếp ABCD cắt nhau tại P . Giả sử
K, L, M,N là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA theo thứ tự. Chứng tỏ rằng bán
kính đường tròn ngoại tiếp tam giác PKL, PLM,PMN,PNK bằng nhau.
A. Zaslavskij.

M2083. Cho một dải ô vuông 1×N . Có hai người tham gia trò chơi như sau:Theo
lần lượt thì người chơi thứ nhất đặt vào một ô trống một quân cờ màu đen, và người
chơi thứ hai đặt vào một ô trống khác một quân cờ màu trắng. Không được phép đặt
hai ở hai ô kề nhau hai quân cờ cùng màu. Người thua cuộc là người đầu tiên không
thể đi được theo. Hỏi ai trong họ có một chiến lược thắng.
B. Frenkin.

M2084*. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn đẳng thức

x7 − 1

x− 1
= y5 − 1.

A. Efimov.

M2085.* Giữa những người tham dự một cuộc thi Toán học thì có một số làm
bạn với nhau, sao cho nếu A làm bạn với B thì B cũng làm bạn với A. Gọi một nhóm
các người tham dự là một "hội" nếu bất cứ 2 người thuộc nhóm này đều làm bạn với
nhau. Gọi số lượng người trong một nhóm là "bậc" của nhóm đó. Biết rằng bậc lớn
nhất của các hội là số chẵn. Chứng tỏ rằng tất cả người tham dự cuộc thi có thể sắp
xếp vào phòng sao cho, bậc nhóm lớn nhất của phòng này bằng bậc nhóm lớn nhất
của phòng kia.
V. Astakhov.
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M2086. Cho hai cấp số cộng a1, a2, ..., an, ... và b1, b2, ..., bn, ... từ các số tự nhiên.
Biết rằng a1 = b1 và với mội chỉ số n thì các số an, bn đồng dư khi chia cho n. Chứng
tỏ rằng hai dãy này trùng nhau.
N. Kalinin.

M2087. Trên bàn cờ vua một quân "projector" có thể tiêu diệt (chiếu) được mọi ô
nằm trong một trong 4 góc vuụng (chỉ một trong 4) với đỉnh là một trong 4 đỉnh của
ô nó đang đứ’ng, các tia của góc nằm trên đường ngang và dọc chia bàn cờ (xem 4 góc
tô màu trên hình, ô màu đen là vị trí đặt "projector", nó có thể quay về một trong 4
góc đó). Thị dụ "projector" nằm ở phía dưới bên trái cùng của bàn cờ thì có thể chiếu
được 1 ô đặt nó hoặc cả bàn cờ, hoặc cột biên trái cùng, hoặ.c cột biên dưới cùng. Hỏi
số các "projector" có thể đặt lớn nhất là bao nhiêu trên bàn cờ để hai quân "projector"
không thể tiêu diệt lẫn nhau.

A. Shapovalov.

M2088. Chứng minh rằng với các số dương x, y, z với tổng của chúng bằng 1 thì

x2 + 3xy

x+ y
+
y2 + 3yz

y + z
+
z2 + 3zx

z + x
≤ 2.

R. Pirkulyev.

M2089. Giả sử B0 là trung điểm của cạnh AC tam giác ABC. Gọi A1, A2 là tâm
đường tròn nội tiếp và bàng tiếp tiếp xúc cạnh AB của tam giác ABB0. Tương tự với
tam giác CBB0 là điểm C1, C2. Chứng minh rằng tứ giác A1A2C2C1 nội tiếp.
L. Emeljanov.



M2090. Giả sử c1, c2, ..., cn là các số thực. S1 = c1, S2 = c1 + c2,...,Sn = c1 + c2 +
... + cn. M,n là số lớn nhất và nhỏ nhất của S1, S2, ..., Sn. Chứng minh các bất đẳng
thức:
1.

m ≤ c1 +
1

2
c2 + ...+

1

n
cn ≤M.

2.
nm ≤ nc1 + (n− 1)c2 + ...+ cn ≤ nM.

3. Nếu α1 ≥ α2 ≥ ... ≥ αn > 0 thì

α1m ≤ α1c1 + α2c2 + ...+ αncn ≤ α1M.

A. Egorov.

M2091. Chứng minh rằng với bất kì số tự nhiên n > 2 và m tồn tại n số tự nhiên
đôi một nguyên tố cùng nhau lớn hơn 1010 sao cho tổng lũy thừa bậc m của chúng chia
hết cho tổng của chúng.
V. Senderov.

M2092. Trên các cạnh AB,BC,CD,DA của tứ diện ABCD lấy các điểm
K,L,M,N tương ứng. Các điểm K ′, L′,M ′, N ′ đối xứng với các điểm K,L,M,N
tương ứng qua các trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA. Chứng minh thể tích
của tứ diện KLMN và K ′L′M ′N ′ bằng nhau.
P. Kozhenikov.

M2093. Khi nhà ảo thuật nhắm mắt lại, một khán giả lên sân khấu và sắp N
đồng xu thành dãy, cái thì lật xấp, cái lật ngửa theo ý của mình rồi viết vào tờ giấy
một số bất kì từ 1 đến N . Người trợ lý của nhà ảo thuật yều cầu khán giả nói cho
anh ta biết số được viết vào tờ giấy, rồi anh ta chọn ra một đồng xu trong dãy đã sắp
và lật ngược nó lại. Khi nhà ảo thuật mở mắt ra, nhìn vào dãy đồng xu lập tức đoán
được chính xác số được viết vào tờ giấy. Tìm tất cả các số N để màn trình diễn của
ảo thuật gia và người trợ lý được thành công.
S. Gribok.

M2094. Trên mặt phẳng vẽ hai đa giác P,Q. Với bất kì cạnh của P thì Q có thể
bị kẹp giữa hai đương thẳng song song với canh đó. Kí hiệu h là khoảng cách giữa hai
đường thằng song song và l là độ dài của cạnh. Tính tổng tất cả các tính lh đối với
các cạnh của P , được kết quả kí hiệu là (P,Q). Chứng minh rằng (P,Q) = (Q,P ).
D. Zvonkin

M2095. Trước mặt Alexey có 100 cái hộp đóng kín, trong mỗi hộp có chứa một
hình lập phương màu xanh hoặc màu đỏ. Alexey ban đầu có 1 rúp 1, anh ta bắt đầu
tiến tới một cái hộp đặt một số tiền (có thể là một số không nguyên kô-pếc nhưng
không nhiều hơn số tiền anh ta đang có hiện tại) và đoán màu của khối lập phương

1Đơn vị tiền tệ của Nga, 1 rúp=100 kô-pếc



trong hộp. Khi hộp mở ra thì số tiền của Alexey tăng hoặc giảm theo lượng tiền đã đặt
cược khi anh ta đoán đúng hoặc sai. Trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả các hộp được
mở ra hết. Hỏi số tiền lớn nhất của Alexey có thể có được là bao nhiêu nếu anh ta biết
trước số các hình lập phương màu xanh bằng n.
A. Bufetov.
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M2096. Người ta tổ chức các ủy viên quốc hội thành 2008 ủy ban, mỗi ủy ban có
không quá 10 người. Biết rằng 11 ủy ban bất kì thì có chung một thành viên. Chứng
minh rằng tất cả các ủy ban này đều có chung một thành viên.
F. Petrov.

M2097. Tìm tất cả các số nguyên tố p dạng a2 + b2 + c2 với a, b, c là các số tự
nhiên sao cho a4 + b4 + c4 chia hết cho p.
V. Senderov.

M2098. Hai nguời chơi trò chơi, đi lần lượt nhau theo các bước như sau: người
thứ nhất vẽ lên mặt phẳng một đa giác không đè vào hình đã vẽ, người thứ hai sẽ sẽ
tô hình đa giác đó một trong số 2008 màu đã cho và cứ thế tiếp tục liên tiếp các bước.
Người chơi thứ hai muốn rằng bất kì giáp nhau một cạnh sẽ có các màu khác nhau.
Hỏi người thứ nhất có thể bố trí cho anh ta được hay không?
(Sưu tầm)

M2099. Giả sử a0 > a1 > ... > as = 0 là dãy các số tự nhiên sao cho a0, a1 nguyên
tố cùng nhau và với i ≥ 1 thì ai+1 là phần dư của ai−1 cho ai với thương lấy nguyên là

ti =

[
ai−1

ai

]
. Đặt dãy số b0, b1, ..., bn sao cho bi+1 = bi−1 + tibi và b0 = 0, b1 = 1. Chứng

minh rằng bs = a0.
V. Bikovskij.

M2100. Trong một góc đỉnh O nội tiếp hai đường tròn ω1 và ω2. Một tia gốc O
cắt ω1 tại A1, B1, và ω2 tại A2, B2 sao cho OA1 < OB1 < OA2 < OB2. Đường tròn
γ1 tiếp xúc trong với ω1 và các tiếp tuyến của ω2 đi qua A1. Đường tròn γ2 tiếp xúc
trong với ω2 và các tiếp tuyến của ω1 đi qua B2. Chứng minh hai đường tròn γ1, γ2

bằng nhau.



P. Kozhevnikov.
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M2101. Cho tam thức bậc hai f(x) = x2 + ax + b. Biết rằng đối với bất kì số thực
x thì tồn tại số thực y sao cho f(y) = f(x) + y. Tìm giá trị lớn nhất của a.
D. Tereshin.

M2102. Các số được tô màu đỏ mà tô màu xanh được sắp đặt theo một vòng
tròn, Mỗi số màu đỏ bằng tổng hai số kề với nó, và mỗi số màu xanh bằng một nửa
tổng hai số kề với nó. Chứng minh rằng tổng của các số màu đỏ bằng 0.
Y. Bogdanov.

M2103. Cho bảng vuông kích thước n× n, các cột của nó được đánh số từ 1 đến
n. Người ta sắp đặt các số 1, 2, ..., n vào các ô của mỗi cột sao cho trong cùng một

dòng và trong cùng một cột bất kì các số đều khác nhau. Ô được gọi là tốt nếu số của
nó lớn hơn số được đánh cho cột chứa nó. Với số tự nhiên n nào thì tồn tại cách sắp
đặt sao cho trong tất cả các dòng đều cùng một số lượng các ô tốt.
K. Chuvilchin.

M2104. Nhà ảo thuật tiến hành đoán diện tích của hình đa giác lồi A1A2...A2008

đằng sau một bức rèm. Trong mỗi lần đối đáp với một khán giả thì ảo thuật gia gọi
tên 2 điểm trên đường chu vi của đa giác, người khán giả sẽ đánh dấu hai điểm này và
kẻ một đường thẳng qua chúng, sau đó anh ta thông báo cho ảo thuật gia phần với
diện tích nhỏ hơn sau sự chia đa giác đã cho bằng đường thẳng đã kẻ. Trong số các
điểm mà ảo thuật gia có thể gọi tên thì chúng hoặc là các đỉnh hoặc là điểm nằm trên
cạnh với tỉ lệ được nhà ảo thuật định ra. Chứng tỏ rằng sau 2006 lần vấn đáp nhà ảo
thuật có thể đoán ra diện tích của đa giác này.
N. Agakhanov.

M2105. Đường tròn ω với tâm O nội tiếp trong góc BAC và tiếp xúc với các cạnh
của nó tại các điểm B, C. Trong góc BAC lấy điểm Q. Trên đoạn AQ lấy điểm P sao
cho AQ ⊥ OP . Đường thẳng OP cắt các đường tròn ω1, ω2 ngoại tiếp tam giác BPQ
và CPQ lần thứ hai tại các điểm M và N . Chứng tỏ rằng OM = ON .
A. Akopian.

M2016. Với những số tự nhiên n > 1 nào thì tồn tại các số tự nhiên b1, b2, ..., bn

(không bắt buộc tất cả các số này đều khác nhau) sao cho với mọi số tự nhiên k thì số



(b1 + k)(b2 + k)...(bn + k) là lũy thừa của một số tự nhiên. (Số mũ của lũy thừa có thể
phụ thuộc theo k nhưng phải nhất thiết lớn hơn 1)
V. Proizvolov, V. Senderov.

M2107. Cho tam giác không cân ABC, điểm H, M là giao điểm của các đường
cao và các đường trung tuyến. Qua các đỉnh A, B, C kẻ các đường thẳng vuông góc với
các đường thẳng AM, BM, CM . Chứng tỏ giao điểm của các đường trung tuyến của
của tam giác được tạo thành bằng cách dựng các đường thẳng trên nằm trên đường
thẳng MH.
L. Emelianov.

M2108. Cho P là một tập hợp hữu hạn các số nguyên tố. Chứng tỏ rằng tồn tại
số tự nhiên x sao cho nó được biểu diễn dưới dạng x = ap + bp (a, b là các số tự nhiên)
với mọi p ∈ P và không biểu diễn được ở dạng nàu với mỗi p /∈ P
V. Senderov.

M2109. Cho tứ giác lồi ABCD. Giả sử điểm P và Q lần lượt là giao điểm của
tia BA và CD, BC và AD và H là hình chiếu của D trên PQ. Chứng tỏ rằng tứ giác
ABCD là ngoại tiếp khi và chỉ khi các đường tròn nội tiếp tam giác ADP và CDQ
nhìn điểm H dưới hai góc bằng nhau.
V. Shmarov.

M2110. Có 2n + 3 các đấu thủ tham gia trong một giải đấu cờ vua giao hữu, Mỗi
người đấu với mỗi người đúng 1 lần. Giải đấu được tổ chức theo kế hoạch để các trận
tiến hành trận này sau trận khác sao cho mỗi đấu thủ sau các ván đã được đấu được
nghỉ không ít hơn n trận. Chứng tỏ rằng một trong các đấu thủ mà đã chơi ở ván đầu
tiên của giải, được sắp để được chơi ở ván đấu cuối cùng.
A. Gribalko.
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M2111. Một ô trong dải băng dạng kẻ ô vuông (vô hạn) được sơn màu. Một hòn
bị lúc đầu nằm cách n ô so với ô được tô ban đầu (theo phương ngang, hoặc dọc). Gieo
một quân xúc sắc, trường hợp được k điểm (1 ≤ k ≤ 6) thì hòn bi được dịch chuyển về
phía ô được tô ban đầu đó k ô. Tiếp tục quá trình gieo xúc sắc và dịch chuyển như vậy
cho đến khi hòn bi nằm tại vi trí ô được sơn (chiến thắng), hoặc vượt qua ô được sơn
(thua cuộc). Với số tự nhiên n nào thì xác suất thắng là lớn nhất, tính xác suất này.
V. Lechko.

M2112. H - là giao điểm các đường cao của tam giác nhọn ABC. Đường tròn tâm
là trung điểm cạnh BC đi qua H, cắt đường thằng BC tại A1, A2. Đường tròn với tâm
là trung điểm cạnh CA, đi qua điểm H cắt đường thẳng CA tại B1, B2. Đường tròn
với tâm là trung điểm cạnh AB đi qua H cắt đường thẳng AB tại C1, C2. Chứng minh
rằng A1, A2, B1, B2, C1, C2 nằm trên một đường tròn.
A. Gavrilyuk.

M2113. Đa thức bậc n, n > 1 có các nghiệm phân biệt x1, x2, ..., xn và đạo hàm
của nó có các nghiệm y1, y2, ..., yn−1. Chứng minh rằng trung bình cộng các bình
phương của x1, x2, ..., xn lớn hơn trung bình cộng của y1, y2, ..., yn−1

M. Murashkin.

M2114. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn các số tự nhiên, viết trong hệ thập phân
thì bình phương của nó không tận cùng bằng số 0, và các chữ số khác 0 đều lẻ.
V. Senderov.

M2115. ABCD - là tứ giác lồi, BA 6= BC và tồn tại đường tròn tiếp xúc với đoạn
BA kéo dài về phía A, đoạn BC kéo dài về phía C, và đường thẳng AD, CD. Chứng
minh rằng. Đường tròn này cắt đường tròn tiếp xúc ngoài chung của hai đường tròn
ngoại tiếp tam giác ABC và ADC.
V. Shmarov.
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M2116. Một bộ đầy đủ các quân cờ đô-mi-nô được xắp ngửa (cứ hai đầu đô-mi-nô
được sắp kề nhau liên tiếp)thành một vòng kín trên bàn, và với mỗi cặp đầu đô-mi-nô
kề nhau, tính độ lớn hiệu số điểm của chúng. Lấy tổng các độ lớn này, kí hiệu là S. Rõ
ràng giá trị bé nhất của S bằng 0, điều này xảy ra khi vòng đô-mi-nô được xếp theo
đúng luật tức là hai đầu đô-mi-nô cùng số điểm mới được sắp kề nhau. Tính giá trị lớn
nhất của S.
A. Gribalko.

M2117. Tồn tại hay không một cấp số cộng lập từ 2008 số tự nhiên khác nhau mà
tích của chúng đúng bằng lũy thừa bậc 2009 của một số tự nhiên nào đó.
G. Galperin.

M2118. Chứng minh rằng trong tam giác ABC với ∠A = 120◦ thì khoảng cách
từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến giao điểm các đường cao bằng AB + AC
V. Protasov.

M2119. Trong dãy số vô hạn a1, a2, a3..., với a1 = 1 và số hạng tổng quát được
xác định theo quy luật: an = an−1 + 1 nếu ước số lẻ lớn nhất của n chia 4 dư 1;
an = an−1 − 1 nếu ước số lẻ lớn nhất của n chia 4 dư 3. Chứng minh rằng các số hạng
trong dãy đều dương và mỗi số tự nhiên đều xuất hiện trong dãy này vô hạn lần.
A. Zaslavskji.

M2120. Đa thức P (x) với hệ số thực sao cho phương trình P (m) + P (n) = 0 được
thỏa với vô số cặp (m, n). Chứng tỏ rằng đồ thị hàm số y = P (x) có tâm đối xứng.
A. Shapovalov.

M2121. Các cạnh đối của lục giác lồi ABCDEF song song nhau. Xét 3 vector
với 2 đầu mút của mỗi vector nằm trên hai cạnh đối diện, vuông góc với các cạnh này,
với các hướng lần lượt là từ AB tới DE, từ EF đến BC, từ CD đến AF . Chứng minh
rằng lục giác này có ngoại tiếp một đường tròn khi và chỉ khi tổng các 3 vector trên
bằng 0.
A. Zaslavskji.

M2122. a. Chứng tỏ rằng với bất kì số tự nhiên n lớn hơn 17, có thể phân hoạch
thành tổng của 3 số tự nhiên đôi một nguyên tố cùng nhau, mỗi số trong chúng đều



lớn hơn 1.
b. Tập hợp các số tự nhiên không thể biểu diễn dưới dạng tổng 3 số nguyên tố cùng
nhau, hai số bất kì giữa chúng không nguyên tố cùng nhau là hữu hạn hay vô hạn.
V. Lechko.

M2123. Một bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi, mỗi câu có 2 phương án, đúng hoặc sai.
Trong mỗi lần thử làm, Vitia trả lời tất cả các câu hỏi, sau đó người ta thông báo cho
anh số các câu trả lời đúng. Hỏi liệu có Vitia có thể có tác động nào đó trong cách trả
lời để làm đúng được tất cả các câu hỏi không muộn hơn sau 24 lần thử.
V. Klechin.
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M2124. Cho số tự nhiên n ≥ 3 và x1, x2, ..., xn là các số dương thỏa mãn đẳng thức

x2
1 − x1x2 + x2

2 = x2
2 − x2x3 + x2

3 = ... = x2
n−1 − xn−1xn + x2

n = x2
n − xnx1 + x2

1

Hỏi với những giá trị nào của n thì có thể khẳng định x1 = x2 = ... = xn.
V. Senderov.

M2125. Nội tiếp trong một tam giác ABC đường tròn ω tiếp xúc với cạnh CA,AB
tại các điểm B1, C1. Điểm D, khác B1, C1, nằm cách A một khoảng bằng AC1. Đường
thằng DB1, DC1 cắt lần thứ hai với đường tròn ω tại B2, C2. Chứng minh rằng B2C2

là đường kính của ω vuông góc với DA.
P. Zhenodarov.

M2126. Tại một buổi tiệc, cần sắp xếp 20 người vào 4 bàn. Cách sắp xếp chỗ ngồi
là tốt nếu 1 người bất kì luôn tìm được một người bạn ngồi cùng bàn với người đó.
Người ta nhận thấy rằng tồn tại các cách sắp xếp tốt, và với mỗi cách sắp xếp tốt thì
mỗi bàn ngồi đúng 5 người. Tìm số cặp bạn bè lớn nhất có thể có giữa 20 người này.
P. Kozhevnikov.

M2127. Bên trong của một nhánh của hyberbola cho bởi phương trình x =
√

y2 + 1
đặt các đường tròn ω1, ω2, ω3... sao cho với mỗi n>1, đường tròn ωn đường tròn tiếp
xúc với hyperbola tại hai điểm và tiếp xúc với đường tròn ωn−1, còn đường tròn ω1 có
bán kính 1, tiếp xúc với hyperbol tại điểm (1, 0). Chứng minh rằng với bất kì số tự
nhiên n nào thì đường tròn ωn luôn có bán kính là một số tự nhiên.
V. Rastorguev.

M2128. Vasia đánh dấu 10 ô trên một bảng kẻ ô vuông 10 × 10. Phải chăng cậu
ta luôn có thể cắt ra từ bảng này theo các đường kẻ dọc hoặc ngang ra được 19 hình,
mỗi hình trong đó thuộc vào 4 dạng như hình vẽ, để các hình này không chứa bất kì ô
nào đã được đánh dấu.



Y. Bogdanov, O. Podlinskij.

M2129. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên n, k sao cho n > 1 và

1n + 2n + .... + (n− 1)n = nk.

V. Senderov.

M2130. Cho ABCDEF là lục giác phẳng không lồi với AB = DE, BC = EF ,
CD = FA, ∠FAB = 3∠CDE, ∠BCD = 3∠EFA, ∠DEF = 3∠ABC (có những góc
trong của tứ giác lớn hơn 180◦). Không có hai cạnh nào của lục giác là song song với
nhau. Chứng minh rằng các đường thẳng AD, BE, CF đồng quy.
N. Belukhov.
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M2131. Kí hiệu a ∧ b thay vì ab, ta đặt số cặp dấu ngoặc cần thiết vào biểu thức
7 ∧ 7 ∧ 7 ∧ 7 ∧ 7 ∧ 7 ∧ 7, và dễ thấy cần đúng 5 cặp . Hỏi phải chăng có hai cách sắp
các cặp dấu ngoặc khác nhau mà cùng nhận một giá trị.
A. Tolbygo.

M2132. Trên mặt phẳng cho một số điểm sao cho không có 3 điểm nào trong
chúng thẳng hàng. Một vài điểm trong đó được nối với nhau bằng các đoạn thẳng.
Biết rằng bất kì đường thẳng nào không đi qua các điểm đa cho, luôn cắt một số chẵn
các đoạn thẳng nối. Chứng tỏ rằng mỗi điểm đã cho là đầu mút của một số chẵn các
đoạn thẳng.
Y. Bogdanov, G. Galperin

M2133. Một lâu đài được bao quanh bởi tường thành vòng tròn, được sắp quanh
đó 9 tòa tháp canh, tại mỗi tháp canh có một hiệp sĩ bảo vệ. Cứ sau mỗi giờ, mỗi hiệp
sĩ di chuyển sang tháp canh bên cạnh. Đến tối họ hoàn tất công việc canh gác. Biết
rằng đó là giờ mà tại mỗi tháp canh đã có ít nhất 2 hiệp sĩ trực gác, và cũng là giờ mà
có đúng 5 tháp canh, tại mỗi pháp đã chỉ có 1 hiệp sĩ từng trực gác. Chứng minh rằng
đó cũng là giờ mà có một tháp canh ngoại trừ giờ đầu tiên thì hoàn toàn không có
hiệp sĩ canh gác.
M. Murashkin.

M2134. 3 mặt phẳng chia một hình bình hộp chữ nhật thành 8 hình sáu mặt (mỗi
mặt phẳng cắt các cặp mặt biên đối diện) . Chứng tỏ rằng nếu có một trong các hình
sáu mặt này ngoại tiếp một mặt cầu mỗi hình đó đều có thể ngoại tiếp bởi một mặt
cầu.
V. Proizvolov.

M2135 Một số tự nhiên được gọi là "tốt" nếu như sau khi viết vào bên trái số đó
một số có tận cùng là 2009 số 0 thì thu được số chính phương. Với giá trị nào của n
thì tồn tại số "tốt" có n chữ số nhưng không phải là số chính phương.
N. Agakhanov

M2136. Chứng minh với 0 ≤ k, l < n thì
(

n
k

)
,
(

n
l

)
có ước chung lớn hơn 1.

Sưu tầm



M2137. Một tam giác nhọn không cân ABC. Gọi , O, I, H là tâm ngoại, nội tiếp
và trực tâm. Chứng tỏ nếu A, O, I, H cùng nằm trên một đường tròn ω thế thì đường
tròn này đi qua một trong hai điểm B, C.
P. Kozhevnikov.

M2138. Một ô nhớ máy tính lưu lưu giá trị ban đầu là 6. Máy thực hiện một triệu
bước tính tiếp theo đó. Sau bước thứ n thì biến trong ô nhớ được tăng lên một giá trị
bằng ước chung lớn nhất giữa giá trị của biến lúc đó với n. Chứng minh rằng sau mỗi
bước biến được tăng giá trị là 1 hoặc một số nguyên tố.
M. Frank.
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M2139. Có thể hay không khi tô màu các số tự nhiên bằng 2009 màu khác nhau,
sao cho mỗi màu được sự dụng vô hạn lần và không có 3 số nào được tô bởi 3 màu
khác nhau sao cho số lớn nhất bằng tích của hai số còn lại.
N. Agakhanov.

M2140. Tám ô trên đường chéo chính bàn cờ được gọi là hàng rào. Con xe đi trên
bàn cờ, đi tới mỗi ô với số lần không quá 1 và không đi tới ô nằm trên hàng rào. Hỏi
số lần vượt rào nhiều nhất có thể của nó là bao nhiêu?
P. Zhenodarov.

M2141. Phân giác góc ∠ABC cắt đoạn AC tại D, và cắt ω là đường tròn ngoại
tiếp tam giác ABC tại E. Từ điểm F ∈ ω, đoạn DE được nhìn dưới một góc vuông
(DFE = 90◦). Chứng minh rằng đường thằng đối xứng với BF qua BD cắt AC tại
trung điểm của nó.
L. Emelianov.

M2142. Hàm số
f(x) = cos x cos

x

2
cos

x

3
... cos

x

2009

đổi dấu bao nhiêu lần trên đoạn

[
0,

2009π

2

]
.

B. Trushin.

M2143. Một tự đồng cấu cây, nghĩa là ánh xạ xác định trên tập các đỉnh của một
cây vào chính nó, qua đó nếu hai đỉnh kề nhau thì ảnh của chúng cũng là hai đỉnh kề
nhau. Chứng minh nếu không có đỉnh nào giữ nguyên qua phép đồng cấu thì có hai
đỉnh hoán đổi cho nhau qua phép đồng cấu này.
V. Dolnikov.

M2144. Một 100 hố trú ẩn được sắp quanh một hào quân sự. Một trong các hố
đó có một lính bộ binh trú ẩn ở đó. Một loạt đạn gồm 4 viên đại bác bắn vào 4 hố trú
ẩn kề nhau. Nếu như trong mỗi hố bị đạn bắn vào thì nếu ít nhất một hố trong các hố
bị đạn bắn vào có người lính bộ binh, trận chiến kết thúc. Nếu điều này chưa xảy ra
thì người lính bộ binh sẽ chạy từ hố của mình sang một trong hai hố kề cạnh. Hỏi phải
bắn tối thiểu là bao nhiêu loạt đạn để chắc chắn có thể tiêu diệt được người lính bộ



binh này.
B. Trushin.

M2145. Với các số tự nhiên x, y nằm trong khoảng [2, 100]. Chứng minh rằng tồn
tại số tự nhiên n để x2n

+ y2n
là hợp số.

S. Berlov, A. Belov.



Đề ra kì này - Tạp chí Kvant số 05-2009

Nhóm dịch thuật Kvant - http://mathvn.org

11 - 2009

M2146. Trên mặt phẳng tọa độ vẽ đồ thị của 2008 tam thức bậc hai. Có thể hay
không với mỗi đồ thị trong chúng thì tồn tại một đường thẳng sao cho có điểm chung
với các đồ thị còn lại ngoại trừ đồ thị đó ra.
N. Agakhano, Y. Bogdanov.

M2147. Trong bảng kẻ ô vuông vô hạn, viết các số thực vào các ô sao cho tất cả
các cạnh vô tận nằm ngang cũng như nằm dọc chứa các dãy số có chu kỳ. Chứng minh
có nhiều vô hạn các dãy nằm ngang với chu kì cơ sở khác nhau khi và chỉ khi có nhiều
vô hạn các dãy số nằm dọc với chu kì cơ sở khác nhau.
E. Znak.

M2148. Trên đường tròn đặt các số 1, 2, ..., 100 theo một thứ tự nào đó. Petia tính
100 tổng của tất cả các bộ ba số liên tiếp sắp trên đường tròn và viết lên bảng số bé
nhất trong số các tổng này. Hỏi số lớn nhất có thể viết lên bảng bằng bao nhiêu?
P. Kozhevnikov.

M2149. Trong tam giác ABC các cạnh AB,BC bằng nhau. Điểm D nằm trong
tam giác sao cho ∠ADC = 2∠ABC. Chứng minh hai lần khoảng cách từ điểm B đến
phân giác ngoài của góc ADC bằng AD +DC
S. Berlov.

M2150. Trong một đất nước nọ, tất cả các con đường đều một chiều. Mỗi con
đường nối hai thành phố và không đi qua thành phố nào khác nữa. Người ta thống kê
với mỗi thành phố số liệu tổng dân số của các thành phố mà từ đó có con đường dẫn
tới thành phố đang xét; và số liệu tổng dân số các thành phố mà thành phố đang xét
có con đường dẫn đến. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một thành phối số liệu thứ
nhất không ít hơn số liệu thứ 2.
N. Gravin.

M2151. Cho tam giác số

1
1 1 1

1 2 3 2 1
1 3 6 7 6 3 1

1 4 10 16 19 16 10 4 1



được tạo thành theo luật như sau: ở dòng đầu viết số 1, ở dòng thứ k, k = 2, 3, ... viết
2k − 1 số sao cho một số trên dòng đó bằng tổng của 3 số trong đó 1 số nằm ở ngay
phía trên nó và 2 số nằm bên phải và bên trái số nằm trên đó, nếu một trong 3 số như
vậy không có thì xem nó bằng 0. Chứng tỏ rằng ở cột nằm chính giữa không bắt gặp
số nào chia cho 3 dư 2.
K. Kaibkhanov.

M2152. Cặp số (p, q) của hai số nguyên tố khác nhau được gọi là "kỳ dị" nếu tồn
tại số a biểu diễn dưới dạng a = xp + yp = zq + tq với các số tự nhiên x, y, z, t nào đó
không biểu diễn được ở dạng upq + vpq, với u, v là số tự nhiên. Chứng tỏ rằng với bất
kì số nguyên tố p nào thì tồn tại vô số q để cặp (p, q) là kỳ dị.
V. Senderov.

M2153. Tổng các góc khối tại các đỉnh của một hình đa diện lồi bằng π. Chứng
tỏ rằng tồn tại một đường đi đóng theo các cạnh của nó đi qua các đỉnh chỉ mỗi một
lần. (Góc khối là số đo diện tích của hình được tạo ra do góc đa diện tương ứng khoét
trên hình cầu đơn vị.)
Y. Bogdanov.
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M2154. Mỗi ô vuông trên bảng chiều 2009 × 2009 được tô một trong hai màu
trắng đen sao cho trong số các ô kề (theo cạnh) với với ô đó thì số các ô cùng màu với
nó ít hơn số các ô khác màu. Giá trị lớn nhất của hiệu giữa số màu trắng với ô màu
đen trên bảng lớn nhất là bao nhiêu.
A. Shapovalov.

M2155. Tìm số có 2009 chữ số sao cho thương của số đó với tổng các chữ số của
nó là nhỏ nhất.
Y. Bogdanov.

M2156. Vacia và Petia mỗi người vẽ một hình tứ giác lồi. Hai bạn viết ra tờ giấy
độ dài tất cả các cạnh và hai đường chéo tứ giác của mình đã vẽ. Kết quả trên tờ giấy
có 2 bộ số từ 6 số khác nhau trùng nhau. Hỏi liệu hai tứ giác mà hai bạn vẽ có bằng
nhau không?
N. Agakhanov, Y. Bogdanov.

M2157. Trên bảng viết 20 ước số của 70!. Chứng minh rằng có thể xóa đi một vài
số trong chúng để tích các số còn lại là một số chính phương.
Sưu tầm.

M2158. Điểm O - tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đặt P, Q là
các điểm trong của đoạn CA, AB tương ứng. Các điểm K, L, M trung điểm các đoạn
BP,CQ, PQ tương ứng và Γ là đường tròn đi qua các điểm K, LM . Biết rằng đường
thẳng PQ tiếp xúc với đường tròn Γ. Chứng tỏ OP = OQ.
S. Berlov.

M2159. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (k, c) sao cho đối với tất cả các số tự
nhiên n, ngoại trừ một số hữu hạn số trong chúng, thì n(n + 1)....(n + k− 1) + c là lũy
thừa của một số tự nhiên nào đó lớn hơn 1 (nghĩa là mệnh đề đó sai với hữu hạn số tự
nhiên).
V. Senderov.

M2160. Cho trước các số tự nhiên a1, a2, ..., an và tập hợp M gồm n − 1 số tự
nhiên sao cho không chứa số s = a1 + a2 + ... + an. Một con châu chấu cần phải thực
hiện n bước nhảy sang bên phải của trục số, với điểm khởi đầu là gốc tọa độ 0. Với



độ dài các bước nhảy là một trong các số a1, a2, ..., an với thứ tự nào đó. Chứng minh
rằng có thể sắp thứ tự độ dài các bước nhảy này sao cho châu chấu không có lần nào
nhảy số điểm có tọa độ thuộc tập M .
D. Khramstov, K.Peier.


