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TOÁN 5. 

Bài 20. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG 

 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCDEFGH 

 

 

Ví dụ 2. hình hộp chữ nhật ABCDEFGH có thể tích là 200cm
3
. Có chiều dài và 

chiều rộng là 10cm và 4cm. tính chiều cao của hình hộp chữ nhật 

 

 

Ví dụ 3.   

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

hình lập phương này. 
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B. Bài tập trên lớp 

Bài 1.  
Một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 4cm, chiều dài là 5cm và 

chiều cao là 2cm. Tính thể tích của chiếc hộp 

Bài 2. 

Hình hộp chữ nhật ABCDEFGH có thể tích là 1dm
3
. Có chiều dài và chiều rộng là 

20cm và 5cm. tính chiều cao của hình hộp chữ nhật 

Bài 3.  

Có 60 khối gỗ hình lập phương đều có cạnh bằng 1dm. Người ta xếp 60 khối gỗ đó 

được một hình hộp chữ nhật .  

a) Tính thể tích của khối hộp chữ nhật đó. 

b) Biết diện tích đáy hình hộp chữ nhật đó là 30dm
2
. Tính chiều cao của hình hộp 

chữ nhật 

Bài 4. 

Phải xếp bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để được một hình lập phương có 

diện tích toàn phần là 120cm
2
. 

Bài 5.  
Nếu số đo cạnh hình lập phương tăng lên gấp 2 lần thì thể tích của nó tăng lên bao 

nhiêu lần? vì sao? 

Bài 6.   
Người ta cần xây một cái bể dạng hình lập phương có chiều dài mỗi cạnh là 2m.  

a) Tính thể tích nước tối đa mà bể có thể chứa được.  

b) NGười ta bơm nước vào bể, mỗi giờ bơm được 0,5m
3
 nước. Hỏi sau bao lâu 

thì bể sẽ đầy? 

Bài 7.  
Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 2m và chiều cao 

1,5m. 

a) tính thể tích của bể  

b) Nước trong bể hiện chiếm 50% thể tích của bể. Tính thể tích nước có trong bể 

c) Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu mét khối nước nữa để bể đầy nước? 

 

bài 8. 

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 

0,8m. Ban đầu mực nước trong bể cao 50cm. Sau khi thả hòn Non Bộ vào trong bể 

thì mực nước trong bể cao 70cm. Tính thể tích hòn Non Bộ.  
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C. Bài tập về nhà 

Bài 1.  
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGH có thể tích là 2m

3
. Có chiều dài và chiều rộng là 

20dm và 10dm. tính chiều cao của hình hộp chữ nhật 

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 2m. Người ta sơn hai đáy của chiếc thùng 

a) Tính diện tích cần sơn 

b) Tính thể tích của chiếc hộp 

Bài 3.  

Phải xếp bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để được một hình lập phương có 

cạnh là 2dm. 

Bài 4. 

Có hai cái thùng: thùng thứ nhât dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 6dm, 

chiều rộng 20cm và chiều cao là 10cm, thùng thứ hai dạng hình lập phương có chiều 

dài mỗi cạnh là 4dm. 

a) Tính thể tích của mỗi cái thùng? 

b) Thùng nào có thể tích lớn hơn? 

Bài 5.  
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều dài 30cm và chiều cao là 5cm.  

a) Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó. 

b) Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ có kích thước mỗi cạnh là 1cm để xếp đầy 

hình hộp chữ nhật trên? 

 

 


