
BÀI THỰC HÀNHBÀI THỰC HÀNH  
KỸ THUẬT KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẬP TRÌNH ((CC))  --  LỚP CNTLỚP CNT4499ĐĐHH11  

 

- 1 - 

Bài thực hành số 3 
Thời gian: 5 tuần 

(07/04 - 08/05) 
 
Bài 1: Chương trình quản lý điểm sinh viên đơn giản 

Viết chương trình quản lý điểm sinh viên đơn giản, thông tin cần quản lý 
đối với mỗi sinh viên gồm có: tên (độ dài tối đa 37 ký tự), giới tính, mã sinh viên 
(xâu 10 ký tự), điểm Toán, điểm Triết, điểm Anh. Các chức năng của chương 
trình gồm có: 
+ Đọc một danh sách các sinh viên từ file text bai31.dat trong đó thông tin về 
mỗi sinh viên được ghi trên một dòng với các trường ngăn cách với nhau bằng 
một dấu “:”. 
+ Thêm một sinh viên vào danh sách các sinh viên đã có. 
+ Loại bỏ một sinh viên khỏi danh sách sinh viên đang có (loại bỏ theo mã sinh 
viên). 
+ Tìm kiếm theo tên sinh viên. 
+ Tìm kiếm theo điểm trung bình nằm trong khoảng (a, b) trong đó a, b là các giá 
trị nhập từ bàn phím. 
+ Sắp xếp danh sách sinh viên theo tên, cùng tên thì theo điểm. 
+ Hiển thị danh sách k sinh viên đầu tiên trong danh sách. 
+ Thoát khỏi chương trình 
 
Bài 2: Ngăn xếp (Stack) là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt gồm các thao tác chính 
sau: 

• push – thêm một phần tử vào đỉnh ngăn xếp 
• pop – loại bỏ một phần tử ở đỉnh ngăn xếp 
• full – kiểm tra ngăn xếp đã đầy hay chưa 
• empty – kiểm tra ngăn xếp rỗng 

 
Hãy viết chương trình cài đặt ngăn xếp các ký tự và sử dụng ngăn xếp để chuyển 
một số ở cơ số 10 thành cơ số bất kỳ. 
 
Bài 3: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n (n nhập từ bàn phím và 
1 15000n≤ ≤ ), sau đó sinh ngẫu nhiên mảng n số nguyên. Hãy sắp xếp dãy trên 
theo các thuật toán sau và in kết quả ra màn hình: 

a) Sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) 
b) Sắp xếp chọn (Selection sort) 
c) Sắp xếp chèn (Insertion sort) 

 
Bài 4: Danh sách liên kết (còn gọi là danh sách móc nối – linked list) là một cấu 
trúc dữ liệu có tính tổng quát hơn so với các cấu trúc hàng đợi và ngăn xếp. Hãy 
cài đặt một danh sách liên kết các số nguyên với các thao tác sau: 

• thêm một phần tử vào danh sách liên kết 
• tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết, giá trị trả về là con trỏ trỏ 

tới phần tử nếu tìm được, ngược lại là NULL. 
• loại bỏ một phần tử khỏi danh sách liên kết 
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• trộn hai danh sách thành một danh sách. 
• sắp xếp danh sách theo chiều tăng dần của các phần tử. 

 
Bài 5: Viết chương trình tính n! (n giai thừa) với n thuộc khoảng [100, 1000] và 
n nhập từ bàn phím. 
 


