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TOÁN 5. 

Bài 3. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1.  

Tỉ số của 2 và 7 là: 
 

 
 

Tỉ số của 1 và 4 là     
1

4
  

Ví dụ 2.  

Tìm tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài là 10cm và 5dm. 

Ví dụ 3.  

Lớp 5A có 40 bạn học sinh. Biết rằng số học sinh nam bằng 
3

5
số học sinh nữ. Tính số học 

sinh nam và số học sinh nữ của lớp 5A. 

Ví dụ 4.  

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 12 lít dầu. Thùng thứ hai bằng 
7

5

lần thùng thứ nhất. Hỏi thùng hai đựng bao nhiêu lít dầu? 

Ví dụ 5. 

 

 

 

Ví dụ 6. 
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B. Bài tập trên lớp 

Bài 1.  

Tìm hai số có tổng là 80 và tỉ số của chúng là 3 : 5. 

Bài 2.  

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 126 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng 
5

2
  số dầu ở thùng 

thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 3.  

Cho hai số biết rằng hiệu hai số đó là 100, 5 lần số bé bằng 3 lần số lớn. Số bé là bao nhiêu? 

Bài 4. 

 Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 20m thi 

hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật? 

Bài 5.  

May ba bộ quần áo như nhau hết 15 mét vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết mấy mét vải?  

Bài 6.  

14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạn đường đó 

trong bao nhiêu ngày ?  

  

  



   

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

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

Hotline: 0987 708 400                            0888 588 683  

C. Bài tập về nhà 

Bài 1.  Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An.  Hỏi mỗi người bao nhiêu 

tuổi ?   

Bài 2. Lớp 5A trồng ít hơn lớp 5B 18 cây. Biết 8 lần số cây lớp 4A trồng được  bằng 5 lần số 

cây lớp 5B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? 

Bài 3: Dũng chia 64 viên bi cho Hùng và Mạnh. Cứ mỗi lần chia cho Hùng 3 viên thì lại chia 

cho Mạnh 5 viên bi. Hỏi Dũng đã chia cho Hùng bao nhiêu viên bi, cho Mạnh bao nhiêu viên 

bi? 

Bài 4: Trên một bãi cỏ người ta đếm được 112 cái chân vừa trâu vừa bò. Biết số bò bằng 
3

4
 

số trâu. Hỏi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ? 

Bài 5. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi một quãng đường dài 

250 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?  

Bài 6. 10 người làm xong một công việc trong 7 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó 

trong 5 ngày thì cần thêm bao nhiêu người? 


