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Nội dung 
2.1. Luyện tập sử dụng cấu trúc if, if-else, và switch. 
2.2. Luyện tập việc lồng nhau giữa các cấu trúc rẽ nhánh. 
2.3. Luyện tập phong cách lập trình 

  Chuẩn đầu ra 
L.O.1.5 – Vận dụng được các nguyên tắc trong phong cách lập trình để viết được các chương trình trong sáng và dễ 
đọc. 
L.O.3.2 – Mô tả được được nguyên tắc kết hợp các kiểu điều khiển để mô tả các giải thuật. 
L.O.3.3 – Hiện thực được các kiểu điều khiển bằng ngôn ngữ C. 
L.O.3.4 – Sử dụng các cấu trúc điều khiển để giải quyết bài toán thực tế. 

----- oOo ----- 
2.1.a Sử dụng lệnh if-else 
Bước 1: Tạo dự án mới tên Th02A với chủ đề “Lenh if-else”. 

Bước 2: Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c và giải phương trình  

  𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.  

  
Tính 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝑏 − 4𝑎𝑐, sau đó dùng lệnh if-else để kiểm tra xem delta < 0, = 0 hay > 0. 

  
Nếu delta >= 0, in ra 2 nghiệm x1, x2 của phương trình. 

  𝑥 =
±√

  

Bước 3: Để tính căn bậc 2, ta dùng hàm sqrt() trong thư viện math.lib. 

  
Bước 4: Kết quả như hình sau: 

  
Bước 5: Dịch, chạy và kiểm tra kết quả. 

2.1.b Sử dụng lệnh switch 
Bước 6: Tạo dự án mới tên Th02B với chủ đề “Lenh switch”. 

Bước 7:  

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên từ 0 đến 9, in ra chữ tương ứng như hình sau: 
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Bước 8: Dùng lệnh switch-case-default để kiểm tra giá trị số n. 

  
Bước 9: Dịch, chạy và kiểm tra kết quả. 

2.2. Sử dụng nhiều lệnh if lồng nhau 
Bước 10:  

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên nhỏ hơn 10000, in ra các ký số hàng ngàn, hàng trăm, hàng 
chục (nếu khác 0) và hàng đơn vị như hình sau: 

  

   

  

  
Bước 11: Định nghĩa các biến nguyên như sau: 

  
Bước 12: Dùng các phép toán chia (/) và chia lấy dư (%) để tách ký số hàng ngàn vào biến 
ks_ngan, ký số hàng trăm vào biến ks_tram, ký số hàng chục vào biến ks_chuc và ký số hàng 
đơn vị vào biến ks_donvi. 

  
Bước 13: Khi in ra, dùng lệnh if-else lồng nhau để kiểm tra các ký số có khác 0 hay không 
trước khi in. 

  
Bước 14: Dịch, chạy và kiểm tra kết quả. 
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Làm thêm 
Yêu cầu 1 : Giả sử ngày hiện tại là chủ nhật. Viết chương trình nhập vào số X và cho biết 

xem sau X ngày từ ngày hiện tại là thứ mấy trong tuần. 

Yêu cầu 2 : Viết chương trình nhập vào tháng M và năm Y, cho biết tháng M của năm Y 
có bao nhiêu ngày. (Kiểm tra: năm nhuần là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết 
cho 100; năm chia hết cho 400 cũng là năm nhuần). 

Yêu cầu 3 : Dựa vào thang điểm đánh giá kết quả học tập, viết chương trình xếp loại sinh 
viên theo thang điểm 10 và chuyển đổi sang thang điểm hệ số như hình sau: 

   
 Ví dụ: Nhập 8.05 sẽ in ra:  

  Sinh viên xếp loại giỏi 

  Thang điểm theo hệ 4: điểm chữ - A; điểm số - 3.5 

----- Hết ----- 
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