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Tm tắt nội dung
Ti liệu ny bao gồm 77 bi ton nhằm pht triển vn ha tư
duy, hoặc l ược sưu tập, hoặc l ược sng tc bởi tc giả. Hầu
hết những bi ton ny khng yu cầu bất k một kiến thức ặc
biệt no vượt qu chương trnh gio dục ại cương. Tuy nhin,
việc giải một số bi ton trong số  c thể thch thức với cả
những gio sư.

Cuốn sch ny ược dnh cho học sinh, sinh vin ại học,
gio vin v phụ huynh; cho tất cả những ai nghĩ rằng vn ha
tư duy l một phần thiết yếu của sự pht triển nhn cch.
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Lời tựa
Ti ưa những bi ton ny vo ti liệu ở Paris vo ma xun nm
2004 khi những người Paris gốc Nga  nhờ ti gip con của họ tng
thm vn ha tư duy vốn l truyền thống ối với nước Nga.

Ti tin chắc rằng vn ha ny hầu như ược trau dồi bởi sự tư duy
ộc lập từ sớm về những iều ơn giản nhưng khng phải l những
cu hỏi dễ, tương tự như những cu hỏi bn dưới (nhất l cc bi ton
1, 3, 13).

Kinh nghiệm của ti chứng tỏ rằng, thường thường, những người
tối dạ trong lớp lại giải cc bi ton ny tốt hơn những học sinh ạt
iểm A, bởi v – ể trụ lại lớp của họ – họ phải thường xuyn tư duy
nhiều hơn so với những g ược yu cầu “ể cai quản ton bộ Seville
v Granada”, như Figaro  dng ể ni về chnh ng, trong khi người
ạt iểm A khng thể nắm bắt ược “ci g nn nhn với ci g” trong
những bi ton ny.

Ti cũng ch  rằng những ứa trẻ 5 tuổi giải những bi ton kiểu
như vậy tốt hơn những học sinh ược rn luyện, v ến lượt những
học sinh ny phải ối ầu với những cu hỏi , th họ giải tốt hơn
những sinh vin ại học chm chỉ v những sinh vin ny lun thắng
ược thầy của họ (những người tệ nhất trong việc giải cc bi ton
ơn giản ny l những người oạt giải thưởng Nobel v giải thưởng
Fields).
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Một số chú ý cho bản dịch tiếng Việt
Ti liệu “Cc bi ton cho trẻ từ 5 ến 15 tuổi ” ny ược dịch kết
hợp từ bản dịch tiếng Anh “Problems for children from 5 to 15” v
bản dịch tiếng ức “Denkaufgaben für Kinder von 5-15 Jahren” của
cuốn sch nổi tiếng của Vladimir Igorevich Arnold “В. И. Арнольд:
Задачи для детей от 5 до 15 лет”.

Trong bản dịch tiếng ức, cc tc giả  ưa thm bảng ch giải
một số thuật ngữ lin quan ến cc bi ton ược ề cập trong ti
liệu, v chng ti cũng trnh by bản dịch của bảng ch giải ny.

Mặc d  hết sức cố gắng, nhưng bản dịch tiếng Việt sẽ kh
trnh khỏi những thiếu st. Chng ti rất mong nhận ược nhiều 
kiến ng gp của cc bạn học sinh, sinh vin, của qu phụ huynh, của
cc ồng nghiệp nhằm gip cho bản dịch ược hon thiện hơn. Mọi
 kiến ng gp xin gửi ến email lecongtrinh@qnu.edu.vn hoặc
ngolamxuanchau@qnu.edu.vn.
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Các bài toán
1. Masha muốn mua một cuốn sch ể ọc, nhưng lại thiếu bảy
cpch. Misha cũng muốn mua cuốn sch  nhưng lại thiếu một
cpch. Thậm ch khi họ muốn gp tiền lại ể mua cuốn sch ny ể
ọc chung th họ cũng khng ủ tiền ể mua. Hỏi gi của cuốn sch
l bao nhiu?

2. Gi của một ci chai cng với nt chai l 10 cpch, trong khi
gi của chỉ mnh ci chai nhiều hơn gi của ci nt chai l 9 cpch.
Hỏi gi của ci chai khng c nt l bao nhiu?

3. Một vin gạch nặng 1 pao cộng với một nửa cn nặng của vin
gạch . Hỏi vin gạch ny nặng bao nhiu pao?

4. Rt một tha rượu từ một thng rượu vang vo một cốc tr (chưa
ầy). Sau , rt trở lại vo thng rượu vang một tha gồm hỗn hợp
rượu v tr ược lấy từ cốc tr. By giờ trong thng rượu v trong
cốc tr c một thể tch nhất ịnh của chất lỏng từ bn ngoi (rượu
vang trong cốc v tr trong thng). Hỏi thể tch của chất lỏng từ bn
ngoi trong cốc tr hay trong thng rượu vang lớn hơn?

5. Vo lc mặt trời mọc hai b gi cng khởi hnh (trn cng một
ường), một từ A ến B v một từ B ến A. ến trưa, hai b gặp
nhau, nhưng khng dừng lại m tiếp tục i với cng vận tốc như ban
ầu của mnh. B ầu tin ến B lc 16 giờ, b cn lại ến A lc 21
giờ. Hỏi vo ngy ny mặt trời mọc lc mấy giờ?

6. Trong một bi kiểm tra tiu chuẩn của Mỹ c cu hỏi sau y:
“Cho một tam gic vung c ộ di cạnh huyền bằng 10 insơ, ộ di
chiều cao tương ứng với cạnh huyền bằng 6 insơ. Tm diện tch của
tam gic”.

Hơn một thập kỷ, học sinh trung học Mỹ  giải bi ton ny
khng kh khn g. Nhưng sau  hỏi cu hỏi trn ối với học sinh
trung học Nga ến từ Moskva, khng ai c thể giải ược như cc ồng
nghiệp người Mỹ của họ (với p số l 30 insơ vung). Giải thch tại
sao?

4



7. Số chị em gi của Vasya nhiều hơn số anh em trai của anh ta l
2 người. Hỏi rằng số con gi của bố mẹ Vasya nhiều hơn số con trai
của họ l bao nhiu?

8. Cứ vo ngy 01 thng 06 hng nm, ở giữa một ci ao trn ở
Nam Mỹ xuất hiện một a hoa Victoria Regia. Thn hoa mọc từ
dưới y ao ln, cn cc cnh hoa th nằm trn mặt nước giống như
của hoa sng. Mỗi ngy diện tch của a hoa tng gấp i, v cuối
cng vo ngy 01 thng 07, n phủ cả mặt hồ, cc cnh hoa rơi ra,
cn hạt th chm xuống y. Hỏi vo ngy no th diện tch của a
hoa chiếm một nửa diện tch của ao?

9. Một người nng dn phải ưa một con si, một con d v một
bắp cải qua sng bằng một chiếc thuyền. Tuy nhin thuyền của anh ta
qu nhỏ, do , mỗi lần qua sng anh chỉ mang ược mỗi một trong
ba ồ vật trn i cng với anh ta. Hỏi lm thế no anh nng dn c
thể mang tất cả ba ồ vật trn qua sng, biết rằng con si khng thể
ể lại ở một mnh với con d, cn con d th khng thể ể ở lại một
mnh với bắp cải.

10. Một con ốc sn b ln trn một ci cột cao 10m, trn ỉnh c
một mn mồi ngon (cho ốc sn). Ban ngy n b ln ược 3 cm, nhưng
vo ban m, do ngủ nn n bị tụt xuống 3 cm. Hỏi sau mấy ngy con
ốc sn c thể thưởng thức ược mn mồi ngon?

11. Một nhn vin kiểm lm từ lều của mnh i bộ về pha nam
10 km, rẽ sang hướng ng v i tiếp 10 km về hướng ng, gặp anh
bạn gấu của anh ta, rẽ sang hướng bắc v i tiếp 10 km nữa th về lại
lều. Hỏi con gấu mu g, v nơi  diễn ra tất cả cc sự việc ny?

12. Ở một nơi nọ, hm nay thủy triều dng ln lc 12 giờ trưa. Hỏi
ngy mai ở nơi ny thủy triều sẽ dng ln vo lc mấy giờ?

13. Hai tập thơ ầu tin của Pushkin nằm cạnh nhau trn một kệ
sch. Mỗi tập thơ c phần ruột dy 2 cm, cn phần ba (gồm ba trước
v ba sau) dy 2mm. Một con mọt sch gặm (vung gc với cc trang
thơ) từ trang ầu tin của tập một cho ến trang cuối cng của tập
hai. Hỏi ường i của con mọt sch di bao nhiu?

5



[Với một p n ầy bất ngờ, 4mm, bi ton tp ny l nan giải
ối với nhiều học giả. Tuy nhin, một số học sinh mẫu gio c thể giải
bi ton ny một cch dễ dng.]

14. Tm một vật thể với quan st từ bn trn xuống v từ pha
trước mặt ược m tả như ở hai hnh dưới y (cc a diện). Hy m
tả cc mặt của vật thể (biểu diễn cc cạnh ẩn của hnh a diện bằng
cc nt ứt).

Nhìn từ bên trên
xuống

Nhìn từ phía
trước mặt

15. C bao nhiu cch ể phn tch số 64 thnh tổng của 10 số tự
nhin, mỗi số trong khoảng từ 1 ến 12? [Hai cch phn tch chỉ khc
nhau thứ tự của cc hạng tử ược xem l như nhau.]

16. Bằng cch ặt một vi thanh giống nhau (chẳng hạn như cc
qun min), thanh ny ặt trn thanh kia, ta nhận ược một phần
nh ra với ộ di x. Hỏi gi trị lớn nhất c thể ạt ược của ộ di
của phần nh ra ny?

 x

17. Hai thnh phố A v B cch nhau 40 km. Hai người i xe ạp
xuất pht cng một lc theo hai hướng khc nhau, một người xuất
pht từ A với vận tốc 10 km/h, người cn lại xuất pht từ B với vận tốc
15 km/h. Một con ruồi bay từ A cng với người thứ nhất với vận tốc
100 km/h, gặp v chạm vo trn của người thứ hai, sau  bay ngược
lại gặp v chạm vo trn của người thứ nhất, tiếp tục bay ngược lại
gặp v chạm vo trn của người thứ hai, v cứ tiếp tục như thế cho
ến khi trn của hai người i xe ạp chạm nhau v  bẹp con ruồi.
Hỏi tổng thể con ruồi  bay hết bao nhiu kilmt?
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A

B

18. Biết rằng một qun min che ược hai  vung trn một bn
cờ. Hy che cả bn cờ, trừ hai  vung ối diện trn cng một ường
cho, bằng 31 qun min. [Một bn cờ c 8× 8 = 64  vung.]

19. Một con su bướm muốn b từ một gc của một cn phng hnh
lập phương (bn tri trn sn) ến gc ối diện của cn phng  (bn
phải trn trần). Tm ường di chuyển ngắn nhất cho con su bướm
dọc theo tường của cn phng.

20. Bạn c hai ci can, một ci thể tch 5 lt, ci cn lại 3 lt. Lm
sao ể bạn c thể o ược 1 lt từ hai ci can trn?

 

21. Trong một gia nh, cả người v ch gồm c 5 ci ầu v 14 ci
chn. Hỏi gia nh  c bao nhiu người v bao nhiu con ch?
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22. Cc tam gic ều ược dựng bn ngoi trn cc cạnh AB, BC
v CA của tam gic ABC. Chứng minh rằng cc tm (∗) của cc tam
gic ều ny tạo thnh một tam gic ều.

∗

∗

∗

A

B

C

23. Nếu cắt một khối lập phương bởi một mặt phẳng, những a gic
c thể nhận ược l g? Chng ta c thể nhận ược một ngũ gic, một
thất gic, hay một lục gic ều khng?

24. Hy vẽ một ường thẳng qua tm của một khối lập phương sao
cho tổng bnh phương của cc khoảng cch từ tm ỉnh của khối lập
phương ến ường thẳng ny l a) lớn nhất, b) nhỏ nhất (so với cc
ường thẳng khc cng ược vẽ qua tm).

25. Cắt một hnh nn trn thẳng bằng một mặt phẳng dọc theo một
ường cong khp kn. Hai quả cầu nội tiếp trong hnh nn v tiếp xc
với mặt phẳng lần lượt tại hai iểm A v B. Tm một iểm C trn
ường cong bị cắt ở trn ể cho tổng cc khoảng cch CA+CB l a)
lớn nhất, b) nhỏ nhất.
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A
B

26. Một mặt trụ ược tạo thnh bởi cc tiếp tuyến với cc ường
kinh tuyến của tri ất tại cc iểm trn xch ạo. Bề mặt tri ất
ược chiếu ln mặt trụ ny theo cc tia song song với xch ạo v cắt
trục cực của tri ất. Hỏi rằng diện tch phần ược chiếu ln mặt trụ
của nước Php lớn hơn hay nhỏ hơn diện tch thực của n?

27. Chứng minh rằng số dư của php chia số 2p−1 cho số nguyn
tố lẻ p l 1 (chẳng hạn, 22 = 3a + 1, 24 = 5b + 1, 26 = 7c + 1,
210 − 1 = 1023 = 11 · 93).

28. Một cy kim di 10 cm ược nm một cch ngẫu nhin ln một
tờ giấy ược kẻ ường với khoảng cch giữa cc ường l 10 cm. iều
ny ược lặp lại N (chẳng hạn, một triệu) lần. Hỏi rằng cy kim giao
với một ường trn tờ giấy khoảng bao nhiu lần (c thể chnh lệch
vi phần trm)?
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Bạn c thể thực hiện th nghiệm ny với N = 100 (như ti  lm
lc 10 tuổi) thay v phải lm một triệu lần. [p số cho cu hỏi ny
thật ngạc nhin: 2

πN . Hơn nữa, thậm ch với một cy kim cong c ộ
di a · 10 cm, số lần giao nhau quan st ược trn N lần nm sẽ xấp
xỉ khoảng 2a

π N . Số π ≈ 355
113 ≈ 22

7 .]

29. Cc khối a diện c cc mặt bằng nhau ược gọi l cc khối
Plato. Chẳng hạn, cc khối a diện với cc mặt l tam gic sau y
l cc khối Plato: khối tứ diện (4 mặt), khối bt diện (8 mặt), khối
nhị thập diện (20 mặt; thật th vị khi vẽ n ra, n c 12 ỉnh v 30
cạnh).

Khối tứ diện (tứ = 4)
Khối bát diện (bát = 8)

?
Khối nhị thập diện

Kiểm tra xem khẳng ịnh sau ng hay khng: Số mặt của một
khối a diện lồi bị chặn với cc mặt l tam gic bằng hai lần số ỉnh
trừ i 4.

Thm một khối Plato sau y (c tất cả 5 khối Plato):
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30. Một khối mười hai mặt l một khối a diện lồi với 12 mặt ngũ
gic (ều), 20 ỉnh v 30 cạnh (mỗi ỉnh của n l tm của một mặt
của một khối hai mươi mặt). Hy vẽ nội tiếp trong một khối mười
hai mặt nm khối lập phương (mỗi ỉnh của mỗi khối lập phương l
một ỉnh của khối hai mươi mặt) sao cho mỗi cạnh của mỗi khối lập
phương l một ường cho của một mặt no  của khối hai mươi
mặt (nhớ rằng mỗi khối lập phương c 12 cạnh, mỗi cạnh trn một
mặt của khối hai mươi mặt). [Cu hỏi ny do Johannes Kepler ưa
ra, nhằm mục ch m tả quỹ ạo của cc hnh tinh.]

31. Tm phần giao của hai tứ diện nội tiếp trong một hnh lập
phương với cc tnh chất sau y: mỗi ỉnh của mỗi tứ diện l một
ỉnh của khối lập phương, v mỗi cạnh của mỗi tứ diện l một ường
cho của một mặt no  của khối lập phương. Phần khối lập phương
bị chứa trong phần giao của hai khối tứ diện chiếm thể tch l bao
nhiu?

31bis. Hy dựng giao tuyến của một khối lập phương với một mặt
phẳng i qua ba iểm cho trước trn ba cạnh của khối lập phương .
[Hy vẽ a gic m qua  phần mặt phẳng giao với khối lập phương.]

32. Một php ối xứng l một php biến hnh bảo ton ộ di.
Hỏi rằng một khối tứ diện c bao nhiu php ối xứng? Một khối
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lập phương th c bao nhiu? khối tm mặt? khối hai mươi mặt? khối
mười hai mặt? Trong số  c bao nhiu php quay v bao nhiu php
phản xạ (ối với một trong nm trường hợp ược liệt k ở trn)?

33. C bao nhiu cch ể t mu cho 6 mặt của cc khối lập phương
giống nhau bằng su mu khc nhau (1, . . . , 6) [mỗi mặt một mu]
sao cho khng c hai khối lập phương no ược t mu giống nhau
(tức l khng c php quay no biến khối ny thnh khối kia)?

 



   





34. C bao nhiu cch khc nhau ể hon vị n ối tượng?
C tất cả l su cch với n = 3: (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1),
(3, 1, 2), (3, 2, 1). C bao nhiu cch nếu số ối tượng l n = 4? n = 5?
n = 6? n = 10?





35. Một khối lập phương c 4 ường cho di. Hỏi ta c thể nhận
ược bao nhiu php hon vị khc nhau trn 4 ường cho ny khi
thực hiện cc php quay ối với khối lập phương?
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36. Hiệu số giữa tổng lập phương của ba số nguyn với lập phương
của tổng ba số nguyn  c lun chia hết cho 3 khng?

37. Cng cu hỏi như trn, nhưng với lũy thừa nm v chia hết cho
5, v với lũy thừa bảy v chi hết cho 7.

38. Tnh tổng

1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+ · · ·+ 1

99 · 100

(với sai số khng qu 1% so với p số).

39. Chứng minh rằng nếu hai a gic c diện tch bằng nhau th ta
c thể cắt chng thnh hữu hạn mảnh a gic nhỏ hơn ể khi sắp xếp
lại cc mảnh ny ta sẽ nhận ược hai a gic ban ầu. [Với cc vật
thể trong khng gian, iều ny khng ng: khối lập phương v khối
tứ diện c thể tch bằng nhau khng thể cắt ược theo cch ny.]

40. Bốn ỉnh của một hnh bnh hnh ược ặt tại cc nt của một
mảnh giấy ược kẻ  vung sao cho khng cn nt no khc nằm trn
cạnh v phần trong của hnh bnh hnh. Chứng minh rằng diện tch
của hnh bnh hnh ở trn bằng với diện tch của một  vung trn
mảnh giấy.

a=2, b=2
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41. Dưới cc iều kiện của bi ton 40, nếu c a nt chứa trong
phần trong v b nt nằm trn cc cạnh của hnh bnh hnh th diện
tch của hnh bnh hnh bằng bao nhiu?

42. Pht biểu tương tự như ở bi ton 40 c cn ng cho một hnh
hộp trong khng gian 3 chiều hay khng?

43. Cc số thỏ (hay số Fibonacci) tạo thnh một dy số (a1 = 1),
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, . . . , trong  an+2 = an+1 + an với bất k n =
1, 2, . . . . Tm ước chung lớn nhất của hai số a100 v a99.

44. Tm số (Catalan) tất cả cc cch ể cắt một n-gic lồi thnh
cc tam gic bằng cch cắt dọc theo cc ường cho khng giao nhau
của n. Chẳng hạn, c(4) = 2, c(5) = 5, c(6) = 14. Lm thế no ể ta
c thể tm c(10)?

45. Một giải ấu cp c n ội tham gia, mỗi ội thua sẽ rời i, v
ội thắng chung cuộc sẽ ược quyết ịnh sau n− 1 trận ấu. Lịch thi
ấu ược viết một cch k hiệu, chẳng hạn như sau, ((a, (b, c)), d) c
nghĩa l ội b ấu với ội c, ội thắng sẽ gặp ội a, v ội thắng trong
trận ấu ny sẽ gặp ội d. Hỏi số lịch thi ấu khc nhau cho một giải
ấu gồm 10 ội tham gia l bao nhiu?
– Với 2 ội, ta chỉ c (a, b), v con số ny l 1.
– Với 3 ội, chỉ c ((a, b), c), hoặc ((a, c), b), hoặc ((b, c), a). Do 

con số ny l 3.
– Với 4 ội, ta c cc lịch thi ấu sau y:

(((a, b), c), d) (((a, c), b), d) (((a, d), b), c) (((b, c), a), d)
(((b, d), a), c) (((c, d), a), b) (((a, b), d), c) (((a, c), d), b)
(((a, d), c), b) (((b, c), d), a) (((b, d), c), a) (((c, d), b), a)
((a, b), (c, d)) ((a, c), (b, d)) ((a, d), (b, c))
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46. Nối n iểm 1, 2, . . . , n bởi n − 1 oạn thẳng ể ược một cy.
Hỏi rằng ta c thể nhận ược bao nhiu cy khc nhau (trường hợp
n = 5  th vị rồi)?

n = 2:   , số cy nhận ược l 1;
n = 3:    ,    ,    , số cy nhận ược l 3;

n = 4:
 



,

  


,

  


,

  


,

   

   
. . . . . . . . . . .

,

số cy nhận ược l 16.

47. Một php hon vị (x1, x2, . . . , xn) của cc số {1, 2, . . . , n} ược
gọi l một con rắn (c ộ di n) nếu x1 < x2 > x3 < x4 · · · .
V dụ:

n = 2, ta chỉ c 1 < 2, số con rắn l 1,

n = 3, 1 < 3 > 2

2 < 3 > 1

}
, số con rắn l 2,

n = 4, 1 < 3 > 2 < 4

1 < 4 > 2 < 3

2 < 3 > 1 < 4

2 < 4 > 1 < 3

3 < 4 > 1 < 2


, số con rắn l 5.

Tm số con rắn c ộ di 10.

48. K hiệu sn l số con rắn c ộ di n:

s1 = 1, s2 = 1, s3 = 2, s4 = 5, s5 = 16, s6 = 61.

Chứng minh rằng chuỗi Taylor của hm tan l

tanx = 1
x1

1!
+ 2

x3

3!
+ 16

x5

5!
+ . . . =

∞∑
k=1

s2k−1
x2k−1

(2k−1)! .

49. Tm tổng của chuỗi

1 + 1
x2

2!
+ 5

x4

4!
+ 61

x6

6!
+ . . . =

∞∑
k=0

s2k
x2k

(2k)! .
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50. Với s > 1, chứng minh ồng nhất thức
∞∏
p=2

1
1− 1

ps
=

∞∑
n=1

1
ns .

(Tch ược lấy trn tất cả cc số nguyn tố p, cn tổng ược lấy trn
tất cả cc số tự nhin n.)

51. Tm tổng của chuỗi

1 +
1

4
+

1

9
+ . . . =

∞∑
n=1

1
n2 .

[Chứng minh rằng tổng ny bằng π2
/6, tức l, xấp xỉ 3/2.]

52. Tm xc suất của tnh bất khả quy của phn số p/q (tnh bất
khả quy ược ịnh nghĩa như sau: trong ĩa p2 + q2 ⩽ R2, ta ếm số
N(R) cc vectơ sao cho số nguyn p v q khng c ước chung lớn hơn
1, khi  xc suất của tnh bất khả quy l giới hạn của tỉ số N(R)/M(R),
trong  M(R) l số cc iểm nguyn trong ĩa (M ∼ πR2)).

M(5) = 81, N(5) = 44, N/M = 44/81

53. Cho an l dy số Fibonacci (xem bi ton 43), hy tm giới hạn
của tỉ số an+1/an khi n tiến tới v cng:

an+1

an
= 2,

3

2
,
5

3
,
8

5
,
13

8
,
34

21
.

[Trả lời: Giới hạn  l “tỉ số vng”,
√
5+1
2 ≈ 1, 618. y l tỉ số của

cc cạnh của một hnh chữ nhật m sau khi cắt i hnh vung c cạnh
bằng chiều rộng th ược một hnh chữ nhật ồng dạng, AB

BC = PC
CD .

Tỉ số vng c lin hệ như thế no với một ngũ gic ều v với một
ngi sao 5 cnh?]
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B P C

A Q D

54. Hy tnh phn số lin tục v hạn

1 +
1

2 +
1

1 +
1

2 +
1

1 +
1

2 + . . .

= a0 +
1

a1 +
1

a2 +
1

a3 + . . .

[
a2k = 1

a2k+1 = 2

]

(tức l, tm giới hạn của phn số

a0 +
1

a1 +
1

a2 + ...
+

1

an

khi n → ∞).

55. Tm cc a thức

y = cos 3(arccosx), y = cos 4(arccosx), y = cosn(arccosx),

trong  |x| ⩽ 1.

56. Tnh tổng cc lũy thừa bậc k của n cn bậc n phức của ơn vị.

57. Trn mặt phẳng (x, y), hy vẽ cc ường cong c phương trnh
tham số ược cho bởi:

{x = cos 2t, y = sin 3t}, {x = t3 − 3t, y = t4 − 2t2}.

58. Tnh (với sai số khng qu 10%)
∫ 2π

0
sin100 x dx.
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59. Tnh (với sai số khng qu 10%)
∫ 10

1
xx dx.

60. Tm diện tch của một tam gic c cc gc (α, β, γ) trn một
mặt cầu bn knh 1, biết cc cạnh của tam gic l cc ường trn lớn
(tức l cc giao tuyến của một mặt cầu với cc mặt phẳng i qua tm
của mặt cầu).
Trả lời: S = α + β + γ − π (chẳng hạn, ối với một tam gic c ba
gc vung th S = π/2, tức l bằng 1/8 tổng diện tch của mặt cầu).

α

βγ



61. Một ường trn bn knh r ln (khng trượt) bn trong một
ường trn bn knh 1. Hy vẽ ton bộ quỹ ạo của một iểm thuộc
ường trn ln (quỹ ạo ny ược gọi l một hypocycloid) trong
trường hợp r = 1/3, r = 1/4, r = 1/n, v r = 1/2.

62. Trong một lớp n học sinh, hy ước lượng xc suất ể c hai học
sinh c cng ngy sinh nhật. Xc suất  cao hay thấp?
Trả lời: (rất) cao nếu số học sinh l trn (hẳn) n0, (rất) thấp nếu n
dưới (hẳn) n0, v n0 thực chất bằng bao nhiu ể tm ược xc suất
p ≈ 1/2.

63. ịnh luật Snell pht biểu rằng gc α tạo bởi một tia sng với
php tuyến của cc lớp của một mi trường phn tầng thỏa mn
phương trnh

n(y) sinα = const,
trong  n(y) l chỉ số khc xạ của tầng ở ộ cao y (ại lượng n l tỉ
lệ nghịch với vận tốc nh sng trong mi trường  khi lấy vận tốc
nh sng trong chn khng bằng 1; trong nước n = 4/3).

α
y y

n( y)
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Hy vẽ cc quỹ ạo của tia sng trong mi trường “khng kh trn
sa mạc”, trong  chỉ số n(y) ạt cực ại ở một ộ cao no  (lời giải
cho bi ton ny cũng giải thch những ảo gic trn sa mạc ể ta hiểu
quỹ ạo của cc tia sng pht ra từ cc ồ vật c lin hệ thế no với
cc ảnh).

64. Hy nội tiếp trong tam gic nhọn ABC một tam gic KLM c
chu vi b nhất (với cc ỉnh K trn AB, L trn BC, M trn CA).

A C

B

K

M

L

Hướng dẫn: Với cc tam gic khng nhọn lời giải khng ẹp như với
cc tam gic nhọn.

65. Tnh gi trị trung bnh của hm 1/r (trong  r2 = x2 + y2 + z2,
r l khoảng cch tới gốc tọa ộ) trn mặt cầu bn knh R c tm tại
iểm (X,Y, Z).
Hướng dẫn: Bi ton ny lin quan ến ịnh luật vạn vật hấp dẫn
của Newton v ịnh luật Cu-lng của l thuyết iện trường. ối với
trường hợp hai chiều của bi ton th nn thay hm ang xt bằng
ln r v thay mặt cầu bằng ường trn.

66. Từ 210 = 1024 ≈ 103 suy ra log10 2 ≈ 0, 3. Hy ước lượng sai số
v tnh log10 2 tới 3 chữ số thập phn.

67. Với cng ộ chnh xc như trn hy tnh log10 4, log10 8, log10 5,
log10 50, log10 32, log10 128, log10 125, log10 64.

68. Sử dụng 72 ≈ 50 ể tm gi trị xấp xỉ của log10 7.

69. Cho biết log10 64 v log10 7, hy tm log10 9, log10 3, log10 27,
log10 6, log10 12.
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70. Sử dụng ln(1 + x) ≈ x (ln l loge) ể tm log10 e v ln 10 dựa
vo quan hệ1

log10 a =
ln a
ln 10

v từ cc gi trị của log10 a  tnh trước  (chẳng hạn, với a =
128/125, 1024/1000 v vn vn).

[Lời giải cho cc bi ton 65-69 ưa ra một bảng cc lgart 4 chữ
số của bất k số no sử dụng cc tch cc số  tm ược như l dữ
liệu cơ sở v dng cng thức

ln(1 + x) ≈ x− x2

2
+

x3

3
− x4

4
+ · · · ,

cho sự hiệu chỉnh.] (Bằng cch ny Newton  bin soạn ược một
bảng cc logarit 40 chữ số!)

71. Xt dy cc lũy thừa của hai: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048, . . . Trong số 12 số ầu tin, c 4 số c biểu diễn thập
phn bắt ầu bằng chữ số 1 v khng c số no bắt ầu bằng chữ số
7.

Chứng minh rằng khi n → ∞ chữ số ầu tin của số 2m, 0 ⩽ m ⩽ n,
sẽ lặp lại với một tần số no : p1 ≈ 30%, p2 ≈ 18%, . . . , p9 ≈ 4%.

72. Hy kiểm tra lại quy luật cc chữ số ầu tin của cc lũy thừa
của ba: 1, 3, 9, 2, 8, 2, 7, . . . Chứng minh rằng khi n → ∞ ta cũng ược
những tần số no  v hơn nữa, tần số  giống với trường hợp cc
lũy thừa của hai. Hy tm một cng thức chnh xc cho p1, . . . , p9.
Hướng dẫn: Chữ số ầu tin của một số x ược xc ịnh bằng phần
thập phn của số log10 x, do  ta phải xt dy cc phần thập phn
của số mα, trong  α = log10 2.

Chứng minh rằng những phần thập phn ny ược phn bố ều
trn khoảng từ 0 ến 1, tức l: bn ngoi n phần thập phn của số
mα, 0 ⩽ m < n, một khoảng con A sẽ chứa ại lượng kn(A) sao cho,
khi n → ∞, lim(kn(A)/n) = (ộ di khoảng con A).

1 Số Euler e = 2, 71828 . . . được xác định bằng giới hạn của dãy
(
1 + 1

n

)n khi
n → ∞, và bằng tổng của chuỗi 1+ 1

1!
+ 1

2!
+ 1

3!
+ · · · . Nó cũng có thể được xác định

qua công thức: lim
x→0

ln(1+x)
x

= 1.
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73. Cho g : M → M l một nh xạ trơn từ một miền bị chặn M ln
chnh n, sao cho g l 1-1 v bảo ton diện tch ( l thể tch trong
trường hợp nhiều chiều) của miền. Chứng minh rằng trong một ln
cận U bất k của một iểm bất k của M v với bất k số nguyn
dương N , tồn tại một iểm x sao cho gTx cũng thuộc U với số nguyn
T > N no  (“ịnh l hồi quy”).

74. Cho M l mặt xuyến (với cc tọa ộ α (mod 2π), β (mod 2π)),
v

g(α, β) = (α+ 1, β +
√
2) (mod 2π).

Chứng minh rằng dy iểm {gT (x)}, T = 1, 2, . . . , l tr mật khắp
nơi trong xuyến.

75. Với k hiệu như ở bi ton 74, cho

f(α, β) = (2α+ β, α+ β) (mod 2π).

Chứng minh rằng tồn tại một tập con tr mật khắp nơi của xuyến
bao gồm cc iểm tuần hon x (tức l, thỏa mn fT (x)x = x với số
nguyn T > 0 no ).

76. Với k hiệu như ở bi ton 74 chứng minh rằng với hầu hết tất
cả cc iểm x của xuyến, dy iểm {gT (x)}, T = 1, 2, . . . , l tr mật
khắp nơi trong xuyến (cc iểm x khng c tnh chất ny tạo thnh
một tập c ộ o khng).

77. Với k hiệu như ở bi ton 74 v 76 chứng minh rằng dy
{gT (x)}, T = 1, 2, . . . , ược phn phối ều trn xuyến: nếu một miền
A chứa kn(A) iểm trong số n iểm với T = 1, 2, . . . , n th

lim
n→∞

kn(A)

n
=

mesA
mesM
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(chẳng hạn, với một miền o ược Jordan A c ộ o mesA).

Ch  ối với bi ton 13. Ti  cố gắng minh họa cho sự khc biệt
trong cch tiếp cận cng việc của cc nh ton học v cc nh vật l
bằng bi ton ny, trong bi bo mời của ti trn tạp ch “Physics –
Uspekhi” nhn dịp mừng Ging sinh nm 2000. Thnh cng của ti
vượt xa những g ti  dự kiến: khng như cc em học sinh mẫu gio,
ối tượng nền tảng cho kinh nghiệm của ti, cc bin tập vin bị sai
khi giải bi ton ny, v do  họ  sửa ề bi lại cho ng với p
n 4mm của ti như sau: thay v “từ trang ầu tin của tập một cho
ến trang cuối cng của tập hai” họ sửa lại thnh “từ trang cuối cng
của tập một ến trang ầu tin của tập hai”.
Cu chuyện c thật ny kinh ngạc ến mức ti ề cập n ở y: chứng
minh l phin bản của cc bin tập vin ược ng trn tạp ch.
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Bảng chú giải thuật ngữ
trù mật Một tập con A của một tập “lớn” M ược gọi l tr mật

trong M nếu mỗi phần tử của M c thể xấp xỉ với một dy cc
phần trong A (tức l, nếu mỗi phần tử trong M “gần” ty  với
một phần tử trong A).
Chẳng hạn, tập số cc hữu tỷ Q tr mật trong tập hợp cc số
thực R, tức l, mỗi số thực c thể ược xấp xỉ bằng một dy
cc phn số.

căn của đơn vị Một cn bậc n của ơn vị l một số m lũy thừa
bậc n của n bằng 1 (viết bằng cng thức: l một số z sao cho
zn = 1).
Chẳng hạn 1 l một cn bậc n của ơn vị ối với mỗi số tự nhin
n, bởi v 1n = 1. Nếu n l một số chẵn th −1 cũng l một cn
bậc n của ơn vị, bởi v (−1)n = 1.
Trong trường hợp tổng qut, cc cn của ơn vị chứa trong
trường cc số phức. y l trường số kế tiếp lớn nhất pha trn
tập cc số thực.

dãy Một dy l một danh sch gồm cc ối tượng ược nh số
theo một luật cấu thnh no . Mỗi dy ược k hiệu bởi
(an) = a1, a2, a3, . . ., trong  an ược gọi l phần tử thứ n của
dy.
V dụ:
– Cc số tự nhin với luật cấu thnh an = n:

1, 2, 3, 4, 5, . . .

Ta c thể trch ra cc phần tử ring lẻ của dy, chẳng hạn
a14 = 14.

– Cc số Fibonacci với luật cấu thnh an = an−1 + an−2 v với
cc gi trị ban ầu a1 = a2 = 1:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . .

– Dy ược tạo ta bởi luật cấu thnh an = fn(x) với hm
f(x) = 2x− 1. ể xc ịnh ược dy ny, dĩ nhin ta cần c
một gi trị ban ầu no  của x, chẳng hạn x = 2:

a1 = f(2) = 3, a2 = f(3) = 5, a3 = f(5) = 9, . . .

Ta cũng c thể viết dy ở dạng khc như sau: 3, 5, 9, 17, 33 . . .
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ánh xạ trơn Theo ịnh nghĩa ton học, một nh xạ ược gọi l trơn
nếu n khả vi v hạn. Chẳng hạn mỗi a thức l một nh xạ
trơn:

f(x) = x2 + 3, f ′(x) = 2x, f ′′(x) = 2,

f ′′′(x) = f (n)(x) = 0 với mọi số tự nhin n.

Hm e mũ cũng l một nh xạ trơn:

g(x) = ex, g′(x) = g(n)(x) = ex với mọi số tự nhin n.

Một v dụ về một hm khng trơn l hm gi trị tuyệt ối
h(x) = |x|. N c một “ỉnh” tại x = 0 v n khng khả vi tại
.
R rng thuật ngữ “trơn” cho cc hm ược hiểu theo nghĩa en:
ồ thị của một hm trơn khng c bất k một ỉnh no.

đơn ánh Một nh xạ ược gọi l ơn nh nếu mỗi phần tử trong tập
ch c nhiều nhất l một phần tử bn tập nguồn ể ặt tương
ứng với n. Chẳng hạn, mỗi php hon vị l một ơn nh.
V dụ:

1 7→ 2

2 7→ 3

3 7→ 1

1 7→ 2

2 7→ 1

3 7→ 1

Hm số f(x) = x2 khng phải l một ơn nh nếu miền xc
ịnh của n l tập hợp cc số thực R. Thật vậy, chẳng hạn ta
c f(−1) = f(1) = 1, do  c hai phần tử khc nhau l 1 v
-1 trong tập nguồn cng ặt tương ứng với phần tử 1 trong tập
ch.

lồi Cc nh ton học gọi một hnh (chẳng hạn, một a diện) l lồi
nếu qua hai iểm bất k của n ta lun c thể vẽ ược một oạn
thẳng nằm hon ton trong n. Một cch hnh ảnh, một hnh
lồi cong ra pha ngoi ở khắp mọi nơi.
V dụ:
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môđun Ta viết a mod b c nghĩa l số dư của php chia a cho b.
c ≡ a mod b (ọc l “c ồng dư với a theo mun b”) c nghĩa
l c v a c cng số dư khi chia cho b.
V dụ: 7 ≡ 1 mod 6, 11 ≡ 3 mod 4.

phép hoán vị Một php hon vị l một nh xạ biến cc số 1, 2, . . . , n
thnh cc số 1, 2, . . . , n sao cho mỗi số ều c mặt trong tập ảnh.
V dụ:

1 7→ 2

2 7→ 4

3 7→ 3

1 7→ 2

2 7→ 4

3 7→ 4

4 7→ 1 4 7→ 1

ký hiệu tích Tương tự như k hiệu tổng, k hiệu tch
∏

l một cch
viết tắt cho cụm từ “nhn cc số ny với nhau”. Cc cận của tch
ược viết ở pha dưới v pha trn của k hiệu tch.
V dụ:

5∏
k=3

k = 3 · 4 · 5 = 60,

7∏
m=4

(m2 −m) = (42 − 4) · (52 − 5) · (62 − 6) · (72 − 7) = 302 400.

ký hiệu tổng K hiệu tổng l một cch viết tắt cho cụm từ “cộng
cc số ny lại”. Cận dưới (bắt ầu) ược viết ở pha bn dưới v
cận trn (kết thc) ược viết ở pha bn trn của k hiệu tổng,
cho ta biết ược tổng ược lấy từ u ến u:

5∑
i=1

i,
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ược ọc l “tổng lấy theo i từ 1 ến 5”, c nghĩa l lấy tổng cc
số từ 1 ến 5.
V dụ:

11∑
i=7

i = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 45,

3∑
i=1

i · (i+ 2) = 1 · (1 + 2) + 2 · (2 + 2) + 3 · (3 + 2) = 26.

Ta cũng c thể lấy tổng khng c cận trn, c nghĩa l cận trn
của tổng tiến ra v hạn. Khi  ta viết

∞∑
i=1

.
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