
Bài 5 (Thuật toán) 

Thời gian: 30 phút 

  
  
Đề kiểm tra thử về thuật toán 

Thời gian: 30 phút 

  

Mã đề: Lẻ.                                                Số phách: 

  

Câu 01: Thế nào là liệt kê tong bước của thuật toán? 

A. Kể ra công việc cần làm 

B. Chỉ ra lần lượt từng chỉ thị, quy tắc thực hiện mỗi bước 

C. Vẽ sơ đồ khối 

  

Câu 02: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Cho i tăng dần từ 1 đến n-1: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

2 đến n: Nếu a[i]>a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Là sai               B. Là đúng               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 03: Theo bạn, vẽ sơ đồ khối biểu diễn thuật toán có đặc điểm gì? 

A. Đầu vào chỉ một, đầu ra có thể nhiều, đường đi không bị tắc, đủ trường hợp 

B. Đầu vào chỉ một, đầu vào có thể nhiều, đường đi không bị tắc, đủ trường 

hợp 

C. Đầu vào chỉ một, đầu ra cũng chỉ một, đường đi không bị tắc, đủ trường 

hợp 

  

Câu 04: Thế nào là tính phổ dụng? 

A. Thuật toán có thể phổ biến chia sẻ cho nhiều người 

B. Không chỉ áp dụng cho một trường hợp cụ thể mà cho nhiều trường hợp 

C. Thuật toán có miền giá trị dữ liệu lớn 

  

Câu 05: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]<a[i+1] thì (tráo đổi giá trị của chúng và cho x=0)) cho đến khi x=1. 

A. Cả hai phương án kia đều sai               B. Là đúng               C. Là sai 

  

Câu 06: Thế nào là tính kết thúc của thuật toán? 

A. Có thể áp dụng cho hữu hạn trường hợp 

B. Thuật toán có thể dài vô hạn 

C. Sau hữu hạn bước thuật toán phải được kết thúc 

  

Câu 07: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 



Nếu a[i]>a[i+1] thì (tráo đổi giá trị của chúng và cho x=0)) cho đến khi x=1. 

A. Là đúng               B. Là sai               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 08: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Cho i tăng dần từ 1 đến n: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

i+1 đến n: Nếu a[i]<a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Cả hai phương án kia đều sai               B. Là đúng               C. Là sai 

  

Câu 09: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]<a[i+1] thì tráo đổi giá trị của chúng. Cho x=0) cho đến khi x=1. 

A. Cả hai phương án kia đều sai               B. Là đúng               C. Là sai 

  

Câu 10: Để tráo đổi giá trị 2 biến a và b, một lập trình viên làm như sau: 

Gán a cho c. Gán b cho a. Gán c cho b. 

A. Đảm bảo là một thuật toán 

B. Không đảm bảo là một thuật toán 

C. Cả hai phương án kia đều sai 

 

 

Đề kiểm tra thử về thuật toán 

Thời gian: 30 phút 

  

Mã đề: Chắn.                                                Số phách: 

  

Câu 01: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]<a[i+1] thì (tráo đổi giá trị của chúng và cho x=0)) cho đến khi x=1. 

A. Cả hai phương án kia đều sai               B. Là sai               C. Là đúng 

  

Câu 02: Thế nào là tính phổ dụng? 

A. Không chỉ áp dụng cho một trường hợp cụ thể mà cho nhiều trường hợp 

B. Thuật toán có thể phổ biến chia sẻ cho nhiều người 

C. Thuật toán có miền giá trị dữ liệu lớn 

  

Câu 03: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Cho i tăng dần từ 1 đến n-1: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

2 đến n: Nếu a[i]>a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Là sai               B. Là đúng               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 04: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 



và các số a[i]. Cho i tăng dần từ 1 đến n: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

i+1 đến n: Nếu a[i]>a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Cả hai phương án kia đều sai               B. Là đúng               C. Là sai 

  

Câu 05: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Cho i giảm dần từ n đến 1: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

1 đến i-1: Nếu a[i]<=a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Là sai               B. Là đúng               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 06: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]<a[i+1] thì tráo đổi giá trị của chúng. Cho x=0) cho đến khi x=1. 

A. Là đúng               B. Là sai               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 07: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]>a[i+1] thì tráo đổi giá trị của chúng. Cho x=0) cho đến khi x=1. 

A. Là sai               B. Là đúng               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 08: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự tăng dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Lặp đoạn công việc (Cho x=1. Cho i chạy từ 1 đến n-1: 

Nếu a[i]<a[i+1] thì (tráo đổi giá trị của chúng và cho x=0)) cho đến khi x=1. 

A. Là đúng               B. Là sai               C. Cả hai phương án kia đều sai 

  

Câu 09: Thế nào là tính kết thúc của thuật toán? 

A. Sau hữu hạn bước thuật toán phải được kết thúc 

B. Thuật toán có thể dài vô hạn 

C. Có thể áp dụng cho hữu hạn trường hợp 

  

Câu 10: Thuật toán Sắp xếp dãy số a[1],...,a[n], n>1, theo thứ tự giảm dần: 

Nhập n 

và các số a[i]. Cho i giảm dần từ n đến 2: Với mỗi i, cho j tăng dần từ 

2 đến i-1: Nếu a[i]>a[j] thì tráo đổi giá trị của chúng. 

A. Là đúng               B. Là sai               C. Cả hai phương án kia đều sai 
 


