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TOÁN 5. 

Bài 23. NHÂN – CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1.  
Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản 

phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian ? 

Tóm tắt: 
1 sản phẩm: 1 giờ 10 phút 

3 sản phẩm: ? Thời gian 

Ta phải thực hiện phép nhân: 1 giờ 10 phút x 3 = ? 

Ta đặt tính rồi tính như sau: 
 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2.  
Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 

buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ? 

Ví dụ 3.  
Trong một buổi tập viết chữ đẹp, để viết được 4 trang giấy Nguyên cần 36 phút 4 giây. Hỏi trung 

bình mỗi trang Nguyên viết trong thời gian bao lâu? 

Ví dụ 4.  
 1 giờ 40 giây : 5 =??? 

B. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a. 2 giờ 15 phút x 4      f. 4 ngày 12 giờ x 8 

b. 7 phút 42 giây x 5      g. 7 thế kỉ 58 năm x 3 

c. 1 giờ 30 phút x 6      h. 2 tuần 5 ngày x 7 

d. 11 phút 28 giây x 7      i. 5 ngày 18 giờ x 4 

e. 3 năm 8 tháng x 9      j. 6 năm 6 tháng x 6 

Bài 2.  

Bạn Quang làm một bài toán trung bình hết 2 phút 48 giây. Hỏi làm 5 bài toán như thế hết bao 

lâu? 

Bài 3: Tính : 

a) 6 giờ 21 phút : 3 

b) 5 ngày 5 giờ : 5 

c) 1 giờ 12 phút : 3 

d) 1 giờ 8 phút : 4 

e) 6 giờ 10 phút : 2 

f) 1 giờ 4 phút 16 giây : 4 

g) 32 phút 30 giây : 6 

h) 13,8 phút : 3 

i) 6 giờ 5 phút : 5 

j) 2 giờ 45 phút : 3 

Bài 4.  
Trung dành 1/3 thời gian trong ngày để ngủ, còn lại là các hoạt động khác. Hỏi Trung còn lại bao 

nhiêu giờ để tham gia các hoạt động khác? 

Bài 5. 

Nhật Anh đi từ A đến B hết 9 giờ 45 phút. Nguyên đi từ A đến B hết thời gian bằng 1/9 thời gian 

Nhật Anh đi. Hỏi Nguyên đi từ A đến B hết bao nhiêu phút? 
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Bài 6.  

3 công nhân làm 3 giờ xong một sản phẩm. Hỏi một công nhân làm 81 giờ được bao nhiêu sản 

phẩm? 

Bài 7.  

Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu? 

Bài 8.  

Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái đất 4 vòng hết 7giờ 40phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung 

quanh Trái đất 1 vòng hết bao lâu? 

Bài 9. 

Một người thợ làm việc từ lúc 7giờ 30phút đến 12giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình 

người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thơi gian? 

Bài 10. 

Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 30 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 8 dụng cụ như 

thế trong 70 phút. Hỏi máy nào làm xong 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời 

gian? 

Bài 11. 

Trong một buổi thực hành môn kĩ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 

giây. Hỏi trung bình mỗi bạn đó làm được một bông hoa trong thời gian bao lâu? 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1: đặt tính rồi tính: 

a. 8 phút 45 giây x 6     b. 2 giờ 35 phút x 5 

c. 1 năm 8 tháng x 9     d. 3 ngày 12 giờ x 4 

e. 7 phút 28 giây x 3     f. 4 giờ 50 phút x 7 

g. 9 thế kỉ 72 năm x 8     h. 5 ngày 20 giờ x 6 

i. 2 phút 15 giây x 14     j. 3 năm 9 tháng x 27 

Bài 2.  
Ông Tư đóng một cái ghế hết 1 giờ 50 phút. Hỏi ông Tư đóng 6 cái ghế như thế hết bao lâu? 

Bài 3: Tính : 

a) 2 giờ 15 phút : 3 

b) 2 ngày 6 giờ : 5 

c) 1,5 phút : 3 

d) 10 giờ 5 phút : 4 

e) 5 giờ 10 giây : 2 

f) 4 phút 16 giây : 4 

g) 30 phút 24 giây : 6 

h) 16,8 giờ : 3 

i) 7 giờ 15 phút : 5 

j) 12 giờ 40 phút : 10 

Bài 4.  
Hằng làm một bài tập hết 1 phút 12 giây, thời gian Huy làm bài tập đó gấp 3 lần thời gian Hằng 

làm. Hỏi Huy làm bài tập đó trong bao lâu? 

Bài 5.  
Hùng tới trường bằng xe máy và mất 5,3 phút thì tới nơi. Lan đi bộ nên thời gian đi đến trường 

gấp 5 lần thời gian Hùng đi. Hỏi Lan đi tới trường hết bao nhiêu phút? 

Bài 6:  
An và Việt cùng làm một công việc như nhau, Việt hoàn thành công việc trước An 15 phút. Hãy 

tính thời gian hoàn thành công việc của mỗi người, biết tỉ số thời gian hoàn thành công việc của 

hai bạn là 2/7 

Bài 7. 

Hùng đi từ nhà tới trường hết 25 phút, Minh đi tới trường hết một khoảng thời gian bằng 1/5 thời 

gian Hùng đi. Hỏi Minh đi tới trường hết bao nhiêu phút? 


