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Đề thi chọn đội tuyển dự thi IMO 2011 của Trung Quốc

———————————————Vòng 1———————————————

Ngày thứ nhất

1 Cho tam giác ABC , BC > CA > AB, đường tròn chín điểm của 4ABC tiếp xúc với

đường tròn nội tiếp và các đường tròn bàng tiếp của 4ABC tại T, TA, TB, TC (TA và BC

nằm khác phía đối với đường tròn chín điểm, TC , TA tương tự). Chứng minh rằng các

đoạn thẳng TTB, TCTA cắt nhau.

2 Cho S là một tập n điểm trong mặt phẳng sao cho không có bốn điểm thẳng hàng. Giả

sử {d1, d2, · · · , dk} là tập các khoảng cách giữa các cặp điểm khác nhau trong S, và mi

là tần suất của di, tức là số lượng các cặp {P,Q} ⊆ S không kể thứ tự với |PQ| = di.

Chứng minh rằng
k∑
i=1

m2
i ≤ n3 − n2.

3 Một số nguyên dương n được gọi là thú vị nếu thỏa mãn
{ n

10k

}
>

n

1010
với k = 1, 2, . . . , 9,

trong đó {x} = x− [x]. Tìm số các số thú vị.

Ngày thứ nhì

1 Giả sử một trong các giao điểm của hai đường tròn với các tâm O1, O2 là P . Một tiếp

tuyến chung của hai đường tròn tại A,B tương ứng. Giả sử đường thẳng vuông góc kẻ

từ A đến đường thẳng BP cắt O1O2 tại C. Chứng minh rằng AP ⊥ PC.

2 Đối với một số nguyên dương n, gọi α(n) là số các chữ số 1 trong biểu diễn hệ nhị phân

của n. Chứng minh rằng:
n∑

k=−n

(
2n

n+ k

)
k2r

... 22n−α(n), ∀ r ∈ Z+.

3 Với một số nguyên n ≥ 2, gọi a0, a1, . . . , an là các số nguyên dương thỏa mãn 0 = a0 <

a1 < . . . < an = 2n− 1. Tìm số nhỏ nhất có thể của các phần tử trong tập {ai + aj | 0 ≤

i ≤ j ≤ n}.
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Đề thi chọn đội tuyển dự thi IMO 2011 của Trung Quốc

———————————————Vòng 2———————————————

Ngày thứ nhất

1 Cho n ≥ 2 là số nguyên dương. Tìm tất cả các hàm số f : R→ R sao cho

f(x− f(y)) = f(x+ yn) + f(f(y) + yn),∀x, y ∈ R.

2 Cho l là số nguyên dương, và m,n là hai số nguyên dương m ≥ n sao cho A1, A2, ..., Am,

B1, B2, ..., Bn là m+ n tập con phân biệt của tập {1, 2, ..., l}.

Kí hiệu Ai∆BJ = Ai ∪Bj − Aj ∩Bj.

Giả sử rằng các tập Ai∆BJ là khác nhau từng đôi một với 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n và chúng

là tất cả các tập con của {1, 2, ..., l}. Tìm tất cả các giá trị của m,n.

3 Với bất kỳ số nguyên dương d, chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương n sao cho

d(n!)− 1 là một hợp số.

Ngày thứ nhì

1 Gọi AA′, BB′, CC ′ là ba đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi P là

một điểm bất kỳ trong tam giác ABC, và D,E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của

P lên BC,CA,AB. Gọi X là điểm sao cho D là trung điểm của A′X, Y là điểm sao cho

E là trung điểm của B′Y , và Z là điểm sao cho F là trung điểm của C ′Z. Chứng minh

rằng tam giác XY Z đồng dạng với tam giác ABC.

2 Cho (bn)n là một dãy vô hạn gồm các số nguyên dương. Dãy (an)n được xác định như sau:

a1 là một số nguyên dương cho trước và

an+1 = abnn + 1,∀n ≥ 1.

Tìm tất cả các số nguyên dương m ≥ 3 thỏa tính chất sau: Nếu dãy (an mod m)n là

tuần hoàn, khi đó tồn tại các số nguyên dương q, u, v với 2 ≤ q ≤ m − 1 sao cho dãy

(bv+ut mod q)t cũng tuần hoàn.

3 Cho n là số nguyên dương. Tìm số thực λ lớn nhất sao cho với mọi số thực dương

x1, x2, ..., x2n thỏa

1

2n

2n∑
i=1

(xi + 2)n ≥
2n∏
i=1

xi,

thì bất đẳng thức sau đây đúng

1

2n

2n∑
i=1

(xi + 1)n ≥ λ

2n∏
i=1

xi.
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Đề thi chọn đội tuyển dự thi IMO 2011 của Trung Quốc

———————————————Vòng 3———————————————

Ngày thứ nhất

1 Cho n ≥ 3 là một số nguyên. Tìm số thực M lớn nhất sao cho với bất kỳ các số thực

x1, x2, · · · , xn thì tồn tại một cách sắp xếp các số thực y1, y2, · · · , yn thỏa mãn
n∑
i=1

y2i
y2i+1 − yi+1yi+2 + y2i+2

≥M,

trong đó yn+1 = y1, yn+2 = y2.

2 Cho n > 1 là một số nguyên và k là số các ước nguyên tố khác nhau của n. Chứng minh

rằng có một số nguyên a, 1 < a <
n

k
+ 1 sao cho n | a2 − a.

3 Cho G là một đồ thị đơn có 3n2 đỉnh (n ≥ 2). Biết rằng bậc của mỗi đỉnh của G không

lớn hơn 4n và có ít nhất một đỉnh có bậc bằng 1, giữa hai đỉnh bất kỳ có một đường với

độ dài ≤ 3. Chứng minh rằng số cạnh nhỏ nhất của G bằng
(7n2 − 3n)

2
.

Ngày thứ nhì

1 Giả sử H là trực tâm của một tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn Γ. Gọi P là một

điểm trên cung BC (không chứa điểm A) của Γ và M là một điểm trên cung CA (không

chứa điểm B) của Γ sao cho điểm H nằm trên cạnh PM . Gọi K là một điểm khác trên

Γ sao cho KM song song với đường thẳng Simson của P đối với tam giác ABC. Gọi Q

là một điểm khác trên Γ sao cho PQ ‖ BC. Các đoạn thẳng BC và KQ cắt nhau tại J .

Chứng minh rằng 4KJM là một tam giác cân.

2 Cho a1, a2, . . . , an, . . . là các số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên

dương i sao cho gcd(ai, ai+1) ≤
3

4
i.

3 Cho m và n là các số nguyên dương. Một dãy điểm (A0, A1, . . . , An) trong mặt phẳng

Descartes được gọi là thú vị nếu các Ai tạo thành một lưới điểm mà các hệ số góc

của OA0, OA1, · · · , OAn tăng ngặt (O là gốc tọa dộ) và diện tích 4OAiAi+1 bằng
1

2
với

i = 0, 1, . . . , n−1. Giả sử (B0, B1, · · · , Bn) là một dãy điểm. Ta có thể chèn một điểmB vào

giữa Bi và Bi+1 nếu
−−→
OB =

−−→
OBi+

−−→
OBi+1, và dãy thu được (B0, B1, . . . , Bi, B,Bi+1, . . . , Bn)

được gọi là một mở rộng của dãy ban đầu. Cho hai dãy thú vị (C0, C1, . . . , Cn) và

(D0, D1, . . . , Dm), chứng minh rằng nếu C0 = D0 và Cn = Dm thì ta có thể thực hiện hữu

hạn mở rộng trên mỗi dãy đến khi thu được hai dãy giống hệt nhau.
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