
   

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội.      

Hotline: 0987 708 400                            0888 588 683  

   

TOÁN 5. 

Bài 20. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG 

 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ABCDEFGH 

 

 

Ví dụ 2. Tính diện tích hai đáy và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật 

ABCDEFGH 

 

 

Ví dụ 3.   

Hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có chiều dài mỗi cạnh là 5cm. Tính diện tích 

xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương này. 
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B. Bài tập trên lớp 

Bài 1.  
a) Một hình lập phương có cạnh là 0,5m. Tính diện tích toàn phần và xung quanh 

của hình lập phương  

b) Hình lập phương ABCDEFGH có chiều dài mỗi cạnh là 3cm. Tính diện tích 

toàn phần của hình lập phương này. 

Bài 2.  
Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 0,4m, chiều dài là 0,5m và 

chiều cao là 0,2m.  

a) Tính diện tích xung quanh 

b) Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. 

Bài 3.  

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 2m, chiều dài là 5m và 

chiều cao là 3m.  

a) Tính diện tích đáy của cái thùng. 

b) Tính diện tích xung quanh của thùng 

Bài 4. 

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 5m, chiều dài gấp đôi 

chiều rộng và hơn chiều cao là 1m. Tính diện tích xung quanh của cái thùng? 

Bài 5.  
Nếu số đo cạnh hình lập phương tăng lên gấp 3 lần thì diện tích xung quanh tăng 

lên bao nhiêu lần? vì sao? 

Bài 6.   
Người ta cần làm một cái thùng dạng hình lập phương bằng tôn có chiều dài mỗi 

cạnh là 2m.  

a) Tính số tôn (diện tích) cần dùng để làm thành cái thùng.  

b) Người ta quét sơn lên phía ngoài thùng. Hỏi diện tích cần quét sơn là bao 

nhiêu mét vuông? 

c) Nếu người ta cần phải sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài của thùng thì diện tích 

cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông? 

Bài 7. 

Người ta quét sơn phía trong một phòng học mái bằng có chiều dài 7m; chiều 

rộng 4m và chiều cao 3m. Biết phòng học có một cửa ra vào cao 2,5m; rộng 2m 

và 5 cửa số mỗi cửa cao 1,5m và rộng 1m. Tính số tiền sơn để sơn phòng học đó. 

Biết rằng giá 1kg sơn là 250000 đồng và mỗi kg sơn chỉ sơn được 15m
2
. 
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C. Bài tập về nhà 

Bài 1.  
Một hình lập phương có cạnh là 3m. Tính diện tích toàn phần và xung quanh của 

hình lập phương  

Bài 2.  
Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 0,4m, chiều dài là 2,5m và 

chiều cao là 1m. Người ta sơn hai đáy của chiếc thùng 

a) Tính diện tích cần sơn 

b) Biết cứ 1m
2
 sơn thì mất 10000 đồng. Tính số tiền sơn? 

Bài 3.  

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 1m, chiều dài là 4m và 

chiều cao là 2m. Tính diện tích toàn phần của thùng. 

Bài 4. 

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 6m, chiều rộng bằng một 

nửa chiều dài và chiều cao hơn chiều rộng 1m. Tính diện tích xung quanh của cái 

thùng? 

Bài 5.  

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 

lần chiều cao. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ 

nhật đó. 

Bài 6.   
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 lần 

chiều cao. Người ta sơn (phía ngoài) hai đáy thùng bằng sơn màu đỏ, các mặt 

xung quanh bằng sơn màu vàng 

a) Tính diện tích phần được sơn màu đỏ 

b) Tính diện tích phần được sơn màu vàng 

 

 


