
HƯỚNG DẪN BT03 – REVIEW 

 

Deadline được dời lại 23h59 25/04/2017 

 

Bài 1: Nhập 3 số thực a, b, c. Hãy giải phương trình bậc 2: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

Nếu 𝑎 = 0, bài toán trở thành giải phương trình bậc nhất: 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (đã giải ở BT01) 

Nếu 𝑎 ≠ 0, tính delta ∆ để giải phương trình bậc 2 như bình thường 

 

Bài 2: Nhập số nguyên 𝑛 ≥ 0. Hãy cho biết số thứ n trong dãy Fibonacci 

• 𝑎0 = 𝑎1 = 1 

• 𝑎𝑘 = 𝑎𝑘−2 + 𝑎𝑘−1 
 

Lưu ý nếu người dùng nhập 𝑛 < 0 thì phải cho nhập lại. 

Nếu 𝑛 = 0 hay 𝑛 = 1 thì trả ra giá trị 1 

Nếu 𝑛 ≥ 2 thì để tính 𝑎𝑛 ta cần phải biết các giá trị 𝑎𝑛−2 và 𝑎𝑛−1. Để biết 𝑎𝑛−2 ta cần tìm 𝑎𝑛−3 

và 𝑎𝑛−4. Nghĩa là ta cần phải tìm các giá trị 𝑎𝑚 với 2 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛 (do 𝑎0 và 𝑎1 đã biết) 

Ta thực hiện vòng lặp m từ 2 tới n, trong đó thực hiên các phép tính để tìm 𝑎𝑚 

 

Bài 3: Nhập số nguyên 𝑎, 𝑏 ≥ 0. Hãy tìm ước chung lớn nhất của chúng 

Lưu ý nếu người dùng nhập 𝑎 < 0 hoặc 𝑏 < 0 thì phải cho nhập lại. 

Có nhiều cách để tìm UCLN của 2 số, ví dụ như: Cho vòng lặp d chạy từ 𝑚𝑖𝑛(𝑎, 𝑏) về 1, nếu như 

cả a và b đều chia hết cho d thì dừng vòng lặp. Lúc này d là UCLN của a và b. 

Tuy nhiên, nếu 1 trong 2 số a hoặc b bằng 0 thì UCLN sẽ là số còn lại. Trong trường hợp 𝑎 = 𝑏 =

0, thì xem như không có UCLN giữa 2 số này (xuất thông báo ra màn hình) 

 

Bài 4: Dùng vòng lặp tính tổng như bình thường. 

 

Bài 5: Nhập số nguyên 𝑛 ≥ 0. Hãy kiểm tra xem n có phải là số đối xứng hay không? 

Số đối xứng là số khi viết ngược lại thì bằng chính số cũ. Ví dụ 1221, 12321 là các số đối xứng. 
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Có thể bắt đầu từ BT02 tuần trước (in số theo thứ tự ngược lại) để làm bài này. 

Lưu ý nếu người dùng nhập 𝑛 < 0 thì phải cho nhập lại. 

 

Bài 6: Tính tiền đi taxi từ số km nhập vào (số thực 𝑛 ≥ 0). Biết: 

• 1 km đầu giá 15000đ (Từ km 0 tới km 1) 

• Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500đ (Từ km > 1 tới km 5) 

• Từ km thứ 6 trở đi giá 11000đ (Từ km > 5) 

• Nếu trên 120km được giảm 10% tổng tiền. 

 

Ví dụ 

• Khi 𝑛 = 0.25 thì giá tiền sẽ là 0.25 × 15000 

• Khi 𝑛 = 1.35 thì giá tiền sẽ là 1 × 15000 + 0.35 × 13500 

• Khi 𝑛 = 6.12 thì là 1 × 15000 + 4 × 13500 + 1.12 × 11000 

 

Nếu 𝑛 > 120 thì tổng giá tiền sẽ được giảm đi 10%. 

Lưu ý nếu người dùng nhập 𝑛 < 0 thì phải cho nhập lại. 
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LƯU Ý VỀ VIỆC NỘP BÀI 

Hiện tại vẫn còn một số bạn nộp bài sai quy cách. Các bài nộp không đúng quy cách đều được 

xem là chưa nộp bài. Ví dụ như các bạn sau đây 

Đặt sai tên Folder và file nén 

Đặt sai tên Folder 

Gộp tất cả các file .cpp (hoặc .c) và các file .h (nếu có) vào chung 1 Folder duy nhất (đặt tên là 

MSSV của người làm). Không chia ra các folder như này. Ngoài ra không nộp các file hay folder 

khác (folder Debug, bai3, … hay các file .sln, .suo, …) 

Chưa gộp vào Folder.  

Ngoài ra vẫn còn một số bạn khác với các lỗi tương tự.  

 

CÁC BẠN VUI LÒNG XEM THẬT KỸ HƯỚNG DẪN NỘP BÀI (Trong slide 18, 19 và clip 

hướng dẫn tại slide 20 file Powerpoint 2017_04_07) 
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