
BÀI TẬP LẦN 1: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH 

Một đoàn tàu bao gồm nhiều toa tàu được nối liên tiếpnhau. Mỗi toa tàu chỉ có thể chứa một trọng lượng 

dương cố định. Người ta trừu tượng hóa cấu trúc đoàn tàu bằng cấu trúc mảng với mỗi phần tử của mảng 

tương ứng với một toa tàu và giá trị của phần tử đó tương ứng với trọng lượng tối đa mà toa có thể tải. 

1. Khai báo và nhập giá trị cho hai đoàn tàu với kích thước là 10 và 15. 

Gợi ý: khai báo hai mảng với kích thước 10, 15. 
 
2. Cho phép người dùng tính tổng tải trọng tối đa mà một toa tàu có thể chuyên chở. 
Gợi ý: người dùng nhập 1 để tính tải trọng tối đa của đoàn tàu 1, và 2 tương ứng với đoàn tàu 2. 

 

3. Cho phép người dùng tìm toa tàu có có tải trọng là một số chính phương lớn nhất trong một đoàn tàu. 

4. Cho phép người dùng tính tổng tải trọng của các toa tàu trong một đoàn tàu ở vị trí lẻ. 

5. Cho phép người dùng tính tổng tải trọng của những toa tàu có tải trọng là một số nguyên tố. 

6. Tính tổng tải trọng của hai đoàn tàu. 

7. Người ta cần ghép xen kẽ hai đoàn tàu này thì một đoàn tàu thứ ba. Với phần tử đầu tiên là toa tàu thứ 

nhất của đoàn tàu 1, phần tử thứ hai là toa tàu thứ nhất của đoàn tàu 2, phần tử thứ ba là toa tàu thứ hai 

của đoàn tàu 1,... cứ như vậy cho đến hết.  

Ví dụ: 

Đoàn tàu 1,2 được biểu diễn thông qua mảng a, b với các phần tử của mảng như sau: 

a: 2 4 6 8 

b: 3 5 7 9 11 13 

Sau khi ghép hai đoàn tàu 1,2 ta được đoàn tàu thứ ba được biểu diễn bằng mảng c như sau: 

c: 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 

Hãy viết chương trình cho phép ghép hai đoàn tàu theo cách ghép được mô tả như trên. 

8. Toa tàu có tải trọng là x trong đoàn tàu thứ i bị hư, đơn vị vận tải cần phải loại bỏ toa tàu đó ra khỏi 

đoàn tàu thứ i. Hãy viết chương trình cho phép loại bỏ toa tàu đó. 

9. Viết menu bằng cấu trúc do while cho phép người dùng nhập giá trị từ 1 -> 7 để thực thi chương trình. 

Mỗi yêu cầu (1->8) được viết thành một hàm con riêng biệt. 

Lưu ý:  

o Link nộp bài: https://form.jotform.me/70992133884465 

o Thời gian nộp bài: 23:59pm, ngày 20 tháng 4 năm 2017 

o Các bài làm giống nhau sẽ có điểm là 0. 


