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GIỚI THIỆU

Làm thế nào tạo nên 4 hình tam giác đều với 6 que diêm?

"Hãy nghĩ khác đi, hãy nghĩ khác thói quen, bạn sẽ tìm được cách giải quyết!"

"Hãy nghĩ khác đi", đó chính là một trong những tiêu chí quan trọng của tư duy sáng tạo,
hay vẫn được gọi là tư duy ngoại biên. "Hãy nghĩ khác đi", bạn sẽ tìm ra cách giải quyết
cho hàng loạt bài toán nữa trong chuyên mục toán học giải trí kỳ này với chủ đề tư duy
sáng tạo.

Tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo, hay tư duy ngoại biên (lateral thinking) là một thuật ngữ được đặt ra bởi Edward
de Bono (1933 -) vào năm 1967 để chỉ cách suy nghĩ để giải quyết một cách giáng tiếp và sáng
tạo đối với các vấn đề rất khó có thể giải quyết được bằng suy luận logic thông thường. Theo
de Bono, sử dụng tư duy logic là dạng tư duy "thẳng đứng", tìm cách trực tiếp để giải quyết vấn
đề, trong khi sử dụng tư duy ngoại biên là việc suy nghĩ "bên lề", để tạo ra những ý tưởng mới
hoặc thay đổi cách thức nhìn nhận vấn đề. Và như vậy, thay vì "đâm đầu" giải quyết trực diện,
tư duy ngoại biên tìm cách "vượt" qua vấn đề bằng những cách tiếp cận hoàn toàn khác lạ.

Tư duy ngoại biên, tên nghe thì có thể xa lạ nhưng thật ra xuất hiện rất phổ biến trong các câu
đố vui dân gian. Người viết bài này vẫn nhớ những câu đố dạng như: "Vì sao về mùa đông một
số loài chim lại bay về phương bắc?" và câu trả lời thay vì những lý do về thời tiết, tập quán của
một số loài chim ... thì câu đáp án lại là ... "vì chim phải bay chứ hổng lẽ nó đi!"

"Hãy nghĩ khác đi", ngày nay không chỉ dùng để giải đố, mà nó được áp dụng trong khoa học
kỹ thuật, trong thiết kế, nghệ thuật, và kể cả trong chính trị, kinh tế... và vì vậy hầu hết các công
ty tuyển dụng đều có những yêu cầu nhất định đối với nhân viên về khả năng tư duy sáng tạo.

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi tổng hợp và gửi đến bạn đọc một số câu hỏi tuyển
dụng kinh điển đòi hỏi phải có những tư duy mới lạ để giải quyết. Chúng tôi cũng lưu ý rằng
một số câu hỏi này đã xuất hiện rải rác trong một vài số Epsilon, nhưng chúng tôi cũng tổng
hợp lại ở đây trong bài viết này để tiện theo dõi.
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20 câu hỏi tuyển dụng

Trong phần này, chúng tôi tổng hợp và gửi đến bạn đọc 20 câu hỏi tuyển dụng, chủ yếu từ nguồn
http://puzzlefry.com. Tất cả các cầu hỏi đều được giữ nguyên nội dung toán học, và
chỉ thay đổi rất ít về mô tả bài toán, chủ yếu để làm ngắn đi câu hỏi. "Hãy nghĩ khác đi," bạn
sẽ tìm ra lời giải cho những câu hỏi này. Để giúp các bạn "giải toả bức xúc" nếu nghĩ không ra
cách giải, chúng tôi cũng đăng một lời giải gợi ý ở bên dưới mỗi câu hỏi, nhưng để tránh làm
mất hứng thú cho bạn đọc muốn tự giải, chúng tôi xoay ngược lại chiều của phần giải đáp này.

Câu hỏi 1 Sử dụng 2 đồng hồ cát, một 4 phút, một 7 phút, làm thế nào để đo được chính xác 9
phút? Yêu cầu thời gian đo không vượt quá 9 phút.

Lời giải gợi ý:

Bắtđầubởi2đồnghồcátcùnglúc.Sau4phút,đồhồ4phútđãchạyxong,đồnghồ7phútđã
chạyđược4phút.Lậtngượcđồnghồ4phút.Sau7phút,đồnghồ7phútđãchạyhết,đồnghồ
4phútđãchạy3phút.Lậtngượcđồnghồ4phút.Sau8phút,đồhồ4phútđãchạyxong,đồng
hồ7phútđãchạyđược1phút.Lậtngượcđồnghồ7phút(khôngcầnquantâmđồnghồ4phút
nữa).Sau9phút,đồnghồ7phútchạyxong.

Câu hỏi 2 Có 10 túi tiền, mỗi túi có 10 đồng tiền, trong đó có 1 túi chứa toàn tiền giả chỉ nặng
9gr mỗi đồng so với tiền thật mỗi đồng nặng 10gr. Với một cân số, dùng bao nhiêu lần cân để
tìm ra túi chứa tiền giả

Lời giải gợi ý:

Chỉcần1lầncân.XemthêmởEpsilonsố7.

Câu hỏi 3 Một vị vua bạo ngược được tặng 1000 thùng rượu quý, nhưng tin mật báo cho hay
có 1 thùng rượu đã bị hạ độc. Chất độc là cực độc và chỉ cần uống 1 giọt là đủ để chết người,
tuy nhiên độc tính chỉ tác dụng 1 tháng sau khi uống. Nhà vua bạo ngược không biết được thùng
nào bị bỏ độc quyết định dùng các phạm nhân thử rượu. Nhà vua chỉ muốn mất tối đa 10 tù
nhân, và muốn sau đúng 1 tháng sẽ xác định được thùng rượu bị bỏ độc. Phải làm thế nào?

Lời giải gợi ý:

Đánhsốcácthùngtheohệnhịphân.Khiđótùnhânthứ1uốngcácbìnhcóchữsốđầutiênbằng
1,tùnhânthứ2uốngcácbìnhcóchữsốthứ2bằng1...Vì2

10
=1024>1000nênchỉcần10

tùnhânthửrượusẽxácđịnhđượcthùngrượubịhạđộc.

Câu hỏi 4 Có 2 con vịt ở trước 1 con vịt, 2 con vịt ở sau 1 con vịt, và 1 con vịt ở giữa. Hỏi tất
cả có mấy con vịt?
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Lời giải gợi ý:

Cóbaconvịt.

Câu hỏi 5 Có 12 đồng xu giống hệt nhau, trong đó một đồng giả, có khối lượng khác với 11
đồng còn lại. Với một cân đĩa, bằng làm thế nào để tìm ra đồng giả và xác định nặng hơn hay
nhẹ hơn so với đồng thật? Bạn cần dùng mấy lần cân?

Lời giải gợi ý:

Đâylàmộtbàitoánkinhđiển.Chỉcần3lầncân.MờibạnđọcxemlạilờigiảichitiếtởEpsilon
số6.

Câu hỏi 6 Có 3 chiếc hộp: 1 hộp có 2 quả banh màu trắng, 1 hộp có 2 banh màu đen, và 1 hộp
có 1 banh trắng, 1 banh đen. Mỗi hộp có ghi nhãn bên trong chứa banh màu gì, rủi thay cả 3
nhãn đều dán sai. Bạn được chọn 1 hộp, và lấy ra 1 banh ngẫu nhiên trong hộp đó. Hỏi phải
làm bao nhiêu lần để xác định hộp nào chứa banh gì?

Lời giải gợi ý:

Chỉcần1lần.ChọnhộpcógánnhãnTrắng-Đen.
Câu hỏi 7 Một chiếc bánh ngọt đã bị cắt bớt 1 phần. Làm thế nào chỉ với 1 nhát cắt có thể chia
phần còn lại thành 2 phần bằng nhau?

Lời giải gợi ý:

Cắtbánhtheochiềucao.

Câu hỏi 8 Một con ốc được treo trên mạn tàu. Hiện tại ốc được treo 1m cao hơn mực nước.
Nước triều đang dâng, cứ 1 giờ dâng cao 15 cm. Hỏi sau bao lâu thì mực nước sẽ chạm vào ốc.

Lời giải gợi ý:

Khôngbaogiờ,vìtàunổitrênnước.

Câu hỏi 9 Một nhà đầu tư mua vào 200 cổ phiếu của công ty A với giá 50$ một cổ phiếu. Sau
đó giá cổ phiếu này tăng 50%, rồi lại giảm đi 40%. Nhà đầu tư sau đó bán toàn bộ số cổ phiểu
này. Hỏi số tiền nhà đâu tư tăng lên/mất đi là bao nhiêu?
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Lời giải gợi ý:

Nhàđầutưmuavào200*50=10,000$.Giácổphiếutăng50%nêntrởthành10,000*(1+
0.5)=15,000$.Sauđógiảmđi40%nêncòn15,000*(1-0.4)=9,000.Dovậynhàđầutưbị
mấtđi1,000$.Điềunàykhángượcvớicảmnhậnthôngthườngsốphầntrămtăngthêmlà50
lớnhơnsovớisốphầntrămgiảmđilà40%,manglạicảmgiácngườinàycólãisaugiaodịch.

Câu hỏi 10 Ba sinh viên đi du lịch và cùng thuê chung một phòng với giá 30$ (mỗi người trả
10$). Người quản lý sau đó kiểm lại và thấy họ đang khuyến mãi nên giá chỉ có 25$ mà thôi nên
gọi nhân viên trả lại 5$ cho các sinh viên. Nhân viên tự thấy 5$ khó chia đều cho 3 nên lấy đi
2$ và chỉ đưa lại cho 3 sinh viên này 3$. Các sinh viên này rất vui vẻ vì họ chỉ phải trả 27$ (mỗi
người 9$) cho tiền phòng. Tuy vậy, nếu họ trả 27$ và nhân viên giữ lại 1$ thì tổng cộng chỉ là
29$. Hỏi một $ còn lại biến đi đâu?

Lời giải gợi ý:

Đâylàmộtcâuđốkinhđiểnvìcáchđặtvấnđềlàmrốingườiđọc.Khôngcó$nàomấtđicảvì
3sinhviêntrảtiềnphòngchỉcó25$thêm2$chonhânviênlà27$.

Câu hỏi 11 Ở một quốc gia nọ, tất cả các gia đình đều muốn có con trai. Vì vậy, họ tiếp tục
sinh cho đến khi có được con trai mới dừng. Hỏi kỳ vọng tỉ lệ bé trai và bé gái ở quốc gia đó là
bao nhiêu?

Lời giải gợi ý:

Rấtlýthú,thoạttiêncóvẻnhưtỉlệbétraisẽcaohơnhẳnbégái,nhưngtínhrathìtỉlệnàytiến
vềmột.

Câu hỏi 12 Một tử tù được đưa 2 chiếc hộp giống hệt nhau cùng với 50 quả banh trắng và 50
quả banh đen. Tử tù được phép bỏ banh vô 2 hộp này theo ý mình. Sau đó cai ngục sẽ bịt mắt
anh ta lại và yêu cầu lấy ngẫu nhiên 1 quả banh từ 1 trong 2 hộp. Nếu banh được chọn có màu
trắng, tử tù sẽ được thả tự do, nếu có màu đen, sẽ bị xử tử ngay lập tức. Tìm chiến thuật để xác
suất sống là cao nhất.

Lời giải gợi ý:

Đặtmộtbanhtrắngvàomộthộpvàtoànbộvàohộpcònlại.Khiđóxácsuấtsốnglà1/2+1/2∗
49/99≈75%.

Câu hỏi 13 Stacy có 12 chiếc vớ trắng và 12 chiếc vớ đen trong tủ. Hỏi nếu không nhìn vào tủ,
Stacy phải lấy ít nhất bao nhiêu chiếc vớ để có thể tạo thành một đôi cùng màu?

Lời giải gợi ý:

Bachiếc,vìvớthôngthườngkhôngphânbiệtphảitrái.
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Câu hỏi 14 Có 1000 quả banh, mỗi quả ghi một con số khác nhau từ 1 đến 1000. Bạn được
chọn ngẫu nhiên 2 quả banh. Nếu có người cá cược rằng nếu 2 con số đó là nguyên tố cùng
nhau họ sẽ ăn 1 và không phải thì bạn sẽ ăn 2, bạn có chấp nhận cá cược để lấy lời hay không?
Ví dụ nếu con số là 5 và 14 thì bạn mất 1 đồng, còn nếu đó là 5 và 25 thì bạn được 2 đồng.

Lời giải gợi ý:

Có.Xácsuấtbấtkỳđể2sốtrongnsốđầutiênlànguyêntốcùngnhaulàkhoảng6/π
2
≈61%,

nênvớitỉlệcượcnhưvậysẽcólời.
Vìnsốđầutiênsẽcón

2
cặpsốcóthể,vàvớitỉlệcược1:2,chỉcầnsốcặpkhôngnguyêntố

cùngnhau≥n
2
/3thìđãcólời.Tacósốcặp2sốcùngchiahếtcho2làn

2
/4,cùngchiahếtcho

3làn
2
/9vàcùngchiahếtcho6(cùngchiahếtchocả2và3)làn

2
/6

2
=1/36dovậysốcặp

cùngchiahếtcho2hoặccùngchiahếtcho3làn
2
/4+n

2
/9−n

2
/36=n

2
/3.Dovậy,chỉcần

thêmvào1cặpbấtkỳcùngchiahếtvớimộtsốnguyêntốp>3thìtacósốcặplớnhơnn
2
/3.

Vậynênchọncượcvớitỉlệnhưtrên.
LờigiảichitiếthơnđượcDirichletđưaravàonăm1849bạnđọccóthểxemchitiếtởđây
(https://primes.utm.edu/notes/relprime.html)

Câu hỏi 15 Có 3 con kiến, mỗi con ở một đỉnh của một tam giác. Bắt đầu mỗi con kiến bắt đầu
di chuyển theo một chiều ngẫu nhiên và bò dọc theo các cạnh của tam giác với tốc độ di chuyển
bằng nhau. Hỏi xác suất chúng không gặp nhau là bao nhiêu?

Lời giải gợi ý:

Giữ1conkiếnbấtkỳvàxemxácsuấtcủa2concònlạicócùngchiềuvớinóhaykhông.Xác
xuấtđểcả3conkhônggặpnhauxảyrakhichùngđicùngchiều,nênlàmộtphầntư.

Câu hỏi 16 Có một cây cọc được cắm ở trong hồ. Một nửa của cọc là nằm trong lớp bùn dưới
đáy hồ, một phần ba của cọc nằm trong nước và phần nhô lên khỏi mặt hồ là 7 feet. Hỏi chiều
cao của cây cọc.

Lời giải gợi ý:

Phầnnằmdướihồlà1/2+1/3=5/6cọc,nênphầnnhôlêndovậylà1/6củacọc,vàtừđósuy
rachiềucaocủacọclà42feet.

Câu hỏi 17 Làm sao để lấy đi 1 từ 19 để còn lại 20?

Lời giải gợi ý:

SốLaMã.19=XIX,lấyđi1làXX=20.

Câu hỏi 18 Nếu như bạn có một bánh pizza có độ dày bằng a và bán kính bằng z thì thể tích
của bánh là bao nhiêu?
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Lời giải gợi ý:

pi.z.z.a

Câu hỏi 19 Vào lúc 3 giờ 15 thì góc giữa kim giờ và kim phút là bao nhiêu?

Lời giải gợi ý:

Thoạtnhìntưởng0,nhưngtínhralà7.5độ.

Câu hỏi 20 Làm tròn gần nhất đến cm, có bao nhiêu đất trong một lỗ hình hộp chữ nhật kích
thước 3× 4× 5 mét?

Lời giải gợi ý:

Khôngcóđất,vìđâylàmộtlỗ!

Phần kết

Nếu như bạn vẫn còn đang tìm cách giải cho câu đố ở phần giới thiệu, thì bạn một lần nữa hãy
thử nghĩ khác đi, thay vì tìm các xếp que diêm trên mặt phẳng, bạn hãy thử nghĩ thêm ở chiều
không gian thứ 3. Vâng, đúng vậy, đó chính là một tứ diện đều, với 4 mặt là các tam giác đều
bằng nhau và 6 cạnh tạo bởi 6 que diêm. Và liệu đó có phải là cách giải duy nhất? Không phải,
ít nhất chúng tôi còn có 2 cách giải khác nữa, rất khác! Bạn có tìm ra không? Nếu không, dòng
bên dưới này của chúng tôi sẽ cho bạn thêm lời giải. Hãy đọc chúng qua một ... cái gương.

Dùng3queđầyxếpthànhsốbốn,và3quesauxếpthànhhìnhtamgiác

Có2cáchởđây,viếtsố4dạngLaMãIVhoặcsố4nhưthôngthường
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