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LỜI NÓI ĐÀU

Cuốn iBii tập Tin học đại cươttg được biên soạn theo chương trình môn học 
Tin học đại CHimg giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sách được sử 
dụng để bổ tirc cho Giáo trình Tin học đại cương, có thể làm tài liệu học tập cho 
sinh viên Trurờig Đại học Bách Khoa Hà Nội, cũng như các trường Đại học, Cao 
đẳng kỹ thuậtt 'à công nghệ trong cả nước.

Với miụ: tiêu cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên, nhóm tác giả đã tập 
hợp các bài ttậ> và kinh nghiệm của nhiều thầy, cô giáo trong Viện Công nghệ 
thông tin và Tiuyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để biên tập thành 
cuốn bài tập in;y.

Bố cục ách bao gồm các phần chính như sau:

Phần các câu hỏi trắc nghiệm: có 348 câu hỏi trắc nghiệm bố cục theo các 
phần Tin học cin bàn, Giải quyết bài toán và Lập trình.

Phần các bài tập tự  luận: là các bài tập lập trình, với một số bài có lời giải 
mẫu và một số oài để người đọc tự giải.

Các tác giã hy vọng cuốn bài tập này sẽ là một tài liệu hữu ích cho người sừ
dụng.

Các tác giả xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các thầy cô giáo, các đồng 
nghiệp trong Vện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội, đã giúp đõ và động viên rất nhiều trong quá trình biên soạn giáo trình. Đặc 
biệt, xin gửi lcn cảm 001 sâu sắc tới PGS. Đặng Văn Chuyết và TS. Phạm Đăng Hải 
đã dành thời giai đục bản thảo và cho Iihững ý kién dóng góp quý bấu.

Trong qiá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng sai sót là điều khó 
tránh khỏi, các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái 
bản sau được hoàn thiện hom.

Mọi ý  kiến đóng góp xin gửi về: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, 
Trường Đại họt Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại cồ  Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CÁC TÁC GIẢ
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PHẦN I. TIN HỌC CĂN BẢN

C âu 1 .rrình tự xử lý thông tin trong hệ thống thông tin? 

a Dữ liệu —> Thông tin -> Tri thức 

b Thông tin —» Dữ liệu —» Tri thức 

c Dữ liệu —> Tri thức —> Thông tin 

d Thông tin —> Tri thức -> Dữ liệu 

C âu  2 . ’hát biểu nào dưới đây là sai?

a Dữ liệu có thể tồn tại ờ nhiều dạng như tín hiệu vật lý, các ký hiệu, số liệu 

b Thông tin không thể được truyền từ người này sang người khác 

c Tri thức là sự hiểu biết (nhận thức) về thông tin

d Máy tính điện từ giúp quá trình xử lý dữ liệu diễn ra nhanh chóng và 
chính xác hơn so với xử lý thù công.

C âu 3. rhọn câu trá lời chính xác nhất: Quy trình xử lý thông tin có trình tự là?

aNhập dữ liệu —» Lưu trữ —> Xuất dừ liệu

b.Nhập thông tin —> Xử lý —> Xuất thông tin

cNhập dữ liệu —> Xử lý —» Lưu trữ —> Xuất dữ liệu

H Mhập Hữ liệu —» Xír lý —> Xuất dữ liệu

C âu  4. 'hát biểu nào dưới đây là đúng?

a.rin học nghiên cứu việc xử lý thông tin thành tri thức

b.Công nghệ thông tin hỗ trợ việc quản lý nhân sự, quản lý tài sản...trong 
các doanh nghiệp

c.rhuật ngữ công nghệ thông tin và truyền thông và Internet là nhu nhau

d.^ông nghệ thông tin chi liên quan tới các bài toán lớn, phức tạp như xừ lý 
dữ liệu lớn, tính toán phức tạp ...
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C âu  5. Hệ đếm cơ số b (b > 2 và nguyên dương) sừ dụng bao nhiêu chữ số?

a. Có 10 chữ số b. Có b chữ số

c. Có b-1 chữ số d. Có 2 chữ số là 0 và b-1

C ầu  6. BIT là viết tắt của cụm từ?

a. Binary Information Tranmission

b. Binary Information Technology

c. Binary Information uniT

d. Binary diglT

C âu  7. Số 5678 có thể là biểu diễn của một giá trị trong hệ đếm cơ số nào?

a. Hệ đếm cơ số 2

b. Hệ đếm cơ số 2 và 8

c. Hệ đếm cơ số 8, 10 và 16

d. Hệ đếm cơ số 10 và 16

C âu  8. Số 101.112, trong hệ thập phân có giá trị bàng?

a. 5.75 b. 5.525

c. 7.75 d. 7.5

C âu  9. Một số nguyên biểu diễn ở hệ 16 (hệ Hexa) là 2008. Hỏi giá trị ở hệ ị 10 là 
bao nhiêu?

a. 8020 b. 2080

c. 8200 d. 2820

C âu  10. Đẳng thức 131 - 4 5  = 53 đúng trong hệ cơ số nào?

a. 6 b. 7

c. 8 d. 9

C âu  11. Số nhị phân 11 1000 1110 có biểu diễn trong hệ đếm cơ số 16 là?

a. E32 b. 38E

c. D32 d. 38D

C âu  12. Số nhị phân 110011.01 có biểu diễn trong hệ đếm cơ số 16 là?

a. 33.1 b. C3.1

c. C3.4 d. 33.4
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C âu  13. Số nhị phân 1100101001 có biểu diễn trong hệ cơ số 8 là?

1.1451 b. 4451

6241 d. 6244

C âu  }4. Số nhị phân 11001.01001 có biểu diễn trong hệ cơ số 8 là?

1.61.21 b. 31.22

31.21 d. 61.22

C â u  5 . Để biểu diễn cùng một giá trị, trong các hệ đếm sau, hệ đếm cơ sổ nào sử 
dụng nhiều chữ số nhất?

I. Cơ số 2 b. Cơ số 8

Cơ số 10 d. Cơ số 16

C â u  16. Để biểu diễn cùng một giá trị, trong các hệ đếm sau, hệ đếm cơ số nào sừ 
dụng ít chữ số nhất?

1. Cơ số 2 b. Cơ số 8

Cơ số 10 d. Cơ số 16

C â u  17. Tại sao lại sử dụng hệ đếm Hexa trong tin học?

I. Vi nó là hệ đếm mà máy tính có thể hiểu được 

1. Vì nó là hệ đếm cơ số lớn nhất 

Vì nó dễ hiểu với con người và đuợc con người sử dụng 

1. Vì nó biểu diễn ngẩn gọn hệ đếm nhị phân 

C â u  8 .  Một số nhị phân 32 bit nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao 
ìhiêu chữ số?

1.8 b. 10
11 d. 4

C â u  ]9. Số thập phân 19.75 trong hệ nhị phân được biểu diễn là?

1.1011.11 b. 10011.11

1011.011 d. 10011.101

C â u  Bit là gì?

J. Là chữ số nhị phân

ĩ. Là đơn vị nhò nhất đế biểu diễn thông tin 

Là đơn vị nhò nhất để lưu trữ thông tin 

i. Cả 3 câu trẽn đều đúng
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Câu 21. Cần bao nhiêu khối nhớ 8 KB để có được dung lượng 1 MB?

a. 64 

c. 256

b. 512

d. 128

Câu 22. Một Megabyte bằng?

a. 210B 

c. 210 KB

b. 2'-°TB 

d. 220 KB

Câu 23. Một Gigabyte bằng?

a. 1024 KB 

c. 210KB

b. 220 B 

d. 220 KB

Câu 24. Một Terabyte bằng?

a. 210GB 

c. 1000 MB

b. 210 MB 

d. 1000 GB

Câu 25. Trong các giá trị thể hiện kích thước file như sau, giá trị nào lớn nhất?

Câu 26. Trong các giá trị thể hiện kích thước file như sau, giá trị nào nhò nhát?

a. 1000 B

b. 100 KB

c. 10 MB

d. 1 GB

C âu  27. Sử dụng 4 bit nhị phân để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số 
nguyên lớn nhất có thể biểu diễn là bao nhiêu? 
a. 16 b. 15

c. 8 d. 7

C âu  28. Sử dụng 4 bit nhị phân để biểu diễn số nguyên có dấu. Hói giá trị số 
nguyên lớn nhất có thể biểu diễn là bao nhiêu? 

a. 16 b. 15

c. 8 d.7

Câu 29. Sừ dụng 11 bit để biểu diễn một số nguyên có dấu, dải biểu diễn sẽ là? 

a. -1024 tới +1023 b. -2048 tới +2047

c. -1024 tới +1024 d. -2048 tới +2048

a. 100 KB 

c. 2 "  MB

b. 1 GB

d. 1000 MB


