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Phần A. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 6 điểm. 

Câu 1. Hải ly Ada có một hộp 10 cây bút sắp xếp lộn xộn. Bạn ấy nghĩ rằng một 

hộp bút được gọi là đẹp nếu các cây bút cùng hướng về một phía. Mỗi lượt di 

chuyển, bạn ấy có thể đảo hướng một nhóm các cây bút liên tiếp. Khi ấy các cây 

bút hướng lên trên sẽ hướng xuống dưới; các cây bút hướng xuống dưới sẽ 

hướng lên trên như hình dưới đây. 

 

Hỏi Ada cần tối thiểu bao nhiêu lượt di chuyển để hộp bút dưới đây trở thành 

một hộp bút đẹp? 

 

A. 1 lượt   B. 2 lượt  C. 3 lượt  D. 4 lượt 

 

Câu 2. Hải ly sống trong một đầm nước nhỏ , bao quanh bởi các cánh rừng 

và núi đá . Hải ly muốn mở rộng đầm nước. Do đó, hàng ngày bạn 

ấy chặt tất cả các khu rừng liền kề với đầm nước, sau đó biến chính những cánh 

rừng đó thành đầm nước. Khu vực núi đá không thể biến thành đầm nước. 

 

Hỏi sau bao nhiêu ngày, bạn ấy đốn hạ tất cả những cánh rừng trên bản đồ? 

A. 3 ngày  B. 4 ngày  C. 5 ngày  D. 6 ngày 
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Câu 3. Tập đoàn hải ly có 5 giám đốc và các bạn ấy muốn chụp các bức ảnh lưu 

niệm có mặt mình. Để tiết kiệm, các giám đốc thống nhất chụp ít bức ảnh nhất 

có thể. Dưới đây là thời gian rảnh rỗi của các giám đốc và thợ chụp ảnh. 

Giám đốc Alam:  15:00 đến 17:05. 

Giám đốc Bob:  12:00 đến 16:00. 

Giám đốc Cecilia: 13:00 đến 14:05. 

Giám đốc Denise: 14:00 đến 17:05. 

Giám đốc Erik: 17:00 đến 18:00. 

Thợ chụp ảnh: 12:00 đến 20:00. 

Hỏi cần chụp ít nhất bao nhiêu bức ảnh để mỗi giám đốc đều có mặt trong ít 

nhất một tấm ảnh? 

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 

 

Câu 4. Các bạn hải ly trong lớp thầy Bobby đang dự định chơi đá bóng trong 

giờ thể dục tuần sau. Thầy Bobby sẽ cho các bạn ấy đá bóng nếu các điều sau 

thỏa mãn: 

tuần sau. Dưới đây là bảng dự báo thời tiết và lịch sử dụng sân bóng: 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Thời tiết 

     
Độ ẩm Thấp Cao Bình thường Thấp Rất cao 

 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Lớp Cô Garcia Thầy Smith - - Cô Parker 

Hỏi các bạn hải ly có thể chơi đá bóng vào thứ mấy? 

A. Thứ Hai  B. Thứ Ba  C. Thứ Tư  D. Thứ Năm 

 

  

A. Trời nắng. 

B. Độ ẩm “thấp” hoặc “bình thường”. 

C. Sân bóng chưa có lớp nào sử dụng. 

Các bạn hải ly nhanh chóng xem dựa báo thời tiết và lịch sử dụng sân bóng của 



3 
 

Câu 5. Đầu bếp hải ly vừa tìm được một cuốn sách dạy nấu ăn. Trong cuốn sách 

đó, mỗi món ăn được làm từ đúng 4 nguyên liệu. Bạn ấy muốn chọn 2 món ăn 

khác vị cho bữa tối từ các món ăn dưới đây. 

 Canh trứng Xa lát trứng Xa lát Waldrof Mì Ý Bánh xốp 

Nguyên 
liệu 

Trứng, 

Hành, 
Gà, 

Muối. 

Muối, 

Nước sốt, 
Trứng, 

Hành. 

Nước sốt, 

Hạt óc chó, 
Táo, 

Cần tây. 

Sợi mì, 

Hành, 
Phô mai, 

Cà chua. 

Bột mì, 

Trứng, 
Đường, 

Muối. 

Hai món ăn được gọi là giống vị nếu cùng dùng chung ít nhất 2 nguyên liệu bất 

kể thứ tự. Hỏi hai món nào chắc chắn sẽ không được đầu bếp hải ly cùng nấu 

cho bữa tối? 

A. Canh trứng và xa lát trứng   B. Canh trứng và xa lát Waldrof 

C. Canh trứng và mì Ý    D. Xa lát Waldrof và bánh xốp 
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Phần B. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 9 điểm. 

Câu 6. Một hải ly cướp biển có một tấm bản đồ kho báu hình vuông rất lớn, 

được chia thành nhiều hình vuông nhỏ (Hình 1). Không may chiếc thuyền quá 

nhỏ nên bạn ấy không thể đưa tấm bản đồ lên thuyền. Nhưng hải ly mới thông 

minh làm sao, bạn ấy nghĩ ra cách mã hóa tấm bản đồ như sau: 

1. Nếu mọi hình vuông nhỏ trong khu vực là cùng màu, bạn ấy sẽ vẽ vào sổ một 

hình vuông có màu như vậy. 

2. Nếu các hình vuông nhỏ không cùng màu, bạn ấy sẽ vẽ vào sổ một hình tròn 

và chia khu vực đó thành 4 khu vực nhỏ hơn như Hình 2. 

3. Lặp lại bước 1, bước 2 cho tới khi mọi hình vuông được mã hóa như Hình 3 

và Hình 4. 

 

Hải ly cướp biển có một mã hóa trong cuốn sổ của mình như sau. 

 

Hỏi hình trên mã hóa cho tấm bản đồ kho báu nào dưới đây? 

A.  B.  C.  D.  
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Câu 7. Hai hải ly đang xây dựng đập – một công việc đòi hỏi hoàn thành 8 

nhiệm vụ A(2), B(3), C(5), D(7), E(10), F(9), G(4), H(6). Các số trong dấu 

ngoặc biểu diễn cho thời gian cần thiết (tính theo giờ) để hoàn thành nhiệm vụ 

đó. Một số nhiệm vụ chỉ được thực hiện sau khi các nhiệm vụ khác hoàn thành 

dựa trên các quan hệ của các đường mũi tên như dưới đây. 

 

Dưới đây là một cách sắp xếp công việc của hai bạn hải ly sao cho công việc 

hoàn thành trong 32 giờ. 

 

Hỏi hai bạn hải ly có thể sắp xếp công việc để hoàn thành công việc trong ít nhất 

bao nhiêu giờ? 

A. 23 giờ  B. 19 giờ  C. 18 giờ  D. 22 giờ 

 

Câu 8. Thông thường gia đình hải ly có thể xếp bàn ghế như hình dưới đây. 

   
Hỏi gia đình hải ly có 35 thành viên, hỏi các bạn ấy cần sử dụng ít nhất bao 

nhiêu cái bàn? 

A. 16   B. 8   C. 14   D. 9 

 
Tuy nhiên, khi số thành viên trong gia đình đông hơn, họ sắp xếp bàn ghế như
cách dưới đây. 
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Câu 9. Thành phố hải ly có 5 thị trấn ở dọc con sông như hình dưới đây. 

 

Các con số thể hiện thời gian tính bằng phút để đi xuôi theo dòng sông giữa hai 

thị trấn liền nhau. Tuy nhiên, nếu bơi ngược dòng, hải ly sẽ mất thêm 50% thời 

gian cho mỗi con đường. Ví dụ để đi từ thị trấn 2 tới thị trấn 1, thay vì mất 10 

phút thì hải ly sẽ mất 15 phút. 

Các bạn hải ly chỉ có thể xây bệnh viên ở hai thị trấn. Hải ly ở các thị trấn lân 

cận sẽ phải tới thị trấn gần nhất có xây bệnh viên (tính theo thời gian đi). 

Hỏi hải ly phải xây bệnh viện ở hai thị trấn nào để thời gian đi tới bệnh viện lớn 

nhất của các hải ly là nhỏ nhất? 

A. Thị trấn 3 và thị trấn 5     B. Thị trấn 3 và thị trấn 6 

C. Thị trấn 4 và thị trấn 5     D. Thị trấn 4 và thị trấn 6 
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Câu 10. Xavier, Ylenia và Zoe thỉnh thoảng chơi xổ số. Các bạn đều muốn được 

thông báo ai là người trúng xổ số nhưng luôn cố giữ bí mật nếu mình là người 

trúng xổ số. Để bảo vệ bí mật, họ làm theo cách sau: 

1. Họ gặp nhau từng đôi một và cùng tung một đồng xu. 

2. Sau đó mỗi người sẽ thông báo hai lần tung đồng xu mà họ tham gia có kết 

quả “giống nhau” hay “khác nhau”. 

3. Tất cả các bạn đều nói thật, ngoại trừ người trúng xổ số. 

Trong ví dụ dưới đây, Zoe là người trúng xổ số và mọi người đều thông báo 

“khác nhau”. 

 

Biết rằng Xavier thông báo “giống nhau”, Ylenia thông báo “giống nhau” và 

Zoe thông báo “khác nhau” và có nhiều nhất 1 người trúng xổ số. Hỏi ai là 

người trúng xổ số? 

A. Xavier    

B. Ylenia   

C. Zoe chắc chắn không phải người trúng xổ số   

D. Chắc chắn có người trúng xổ số, nhưng không thể tìm ra là ai 
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Phần C. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 12 điểm. 

Câu 11. Hải ly có một lưới vuông kích thước 3x5 như hình dưới đây. Mỗi ô 

vuông có thể chứa hoặc không chứa chấm tròn. Tuy nhiên tất cả các ô vuông 

không được cùng chứa chấm tròn. Đồng thời bất cứ hình vuông nào kích thước 

2x2 trong lưới vuông cũng chỉ chứa đúng 1 hoặc 3 chấm tròn. 

 

Hỏi có bao nhiêu lưới vuông 3x5 như vậy? 

A. 32   B. 64   C. 128  D. 256 

 

Câu 12. Một máy bay không người lái có thể chụp ảnh trái đất từ 

trên không. Trong ảnh có thể tìm thấy các vật thể và tên lửa khác 

nhau. Một quả tên lửa có dạng như hình bên. 

Bởi vì tên lửa có thể bay ở các độ cao khác nhau nên hình ảnh có thể bị lẫn vào 

các vật thể khác. 

 

Hỏi trong bức ảnh trên có thể có bao nhiêu quả tên lửa đang bay theo hướng 

bắc? 

A. 12   B. 15   C. 16   D. 18 
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Câu 13. Hải ly Jin muốn xây một cây cầu bằng đá (chấm tròn) dẫn về nhà thông 

qua các nút như sau: 

Nếu bấm vào một nút chứa số, các tảng đá trong cột đó sẽ biến mất. Những ô 

trống sẽ xuất hiện những tảng đá mới. 

Nếu bấm vào một nút chứa chữ cái, các tảng đá trong hàng đó sẽ biến mất. 

Những ô trống sẽ xuất hiện những tảng đá mới. 

Hải ly Jin có thể đi qua các ô liên tiếp theo chiều dọc, chiều ngang nhưng không 

thể đi theo đường chéo. 

 
Hỏi hải ly Jin cần bấm ít nhất bao nhiêu nút để tạo được một cây cầu về nhà? 

A. 3 nút  B. 4 nút  C. 5 nút  D. 6 nút 

 

Câu 14. Hải ly Bob quyết định lái xe từ thành phố Hamper tới thành phố Mug. 

Trong bản đồ dưới đây, các thị trấn được kí hiệu bởi các đường tròn và các 

đường hai chiều được biểu diễn bởi các đoạn thẳng. Những con số trên mỗi đoạn 

thẳng là tiền phí mà hải ly Bob phải trả mỗi khi đi trên con đường đó. Hải ly 

Bob có thể lái xe sang các con đường khác tại những điểm giao nhau nhưng phải 

trả toàn bộ phí. Ví dụ nếu đi từ thị trấn B tới thị trấn C có thể đi qua hai con 

đường với mức phí 29 đồng (23+6). 

 
Hỏi hải ly Bob cần phải trả ít nhất bao nhiêu tiền phí khi đi từ thành phố Hamper 

tới thành phố Mug? 

A. 41   B. 42   C. 47   D. 56 
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Câu 15. Captain Beaverlian là một hải ly tốt bụng. Bất kể khi nào có người đề 

nghị, bạn ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ theo thứ tự ưu tiên như bảng dưới đây. 

Thứ tự Công việc 

1 Liên quan trẻ em 

2 Liên quan tới cây cối 

3 Việc khác 

Nếu Captian Beaverlian được đề nghị một việc: 

+ Kém quan trọng hơn, bạn ấy sẽ làm tiếp công việc đang làm. Sau đó làm việc 

được đề nghị sau. 

+ Quan trọng hơn, bạn ấy sẽ làm việc được đề nghị trước, sau đó quay lại tiếp 

tục làm việc dở dang. 

+ Còn lại, bạn ấy sẽ làm xen kẽ mỗi giờ một việc. 

Một ngày nọ Captain Beaverlian nhận được 4 lời đề nghị như dưới đây. 

 

Hỏi Captain Beaverlian hoàn thành lời đề nghị của bạn Yellow vào lúc mấy giờ? 

A. 13:00  B. 16:00  C. 17:00  D. 18:00 

 

---------- HẾT---------- 

 


