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TOÁN 5. 

Bài 24. VẬN TỐC – QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1.  
Trung chạy 100m hết 20 giây. Tính vận tốc chạy của Trung. 

Ví dụ 2.  
Hằng ngày mẹ chở Nguyên đi học bằng xe máy. Mẹ đi với vận tốc 30km/giờ, và hết 15 phút. 

Tính quãng đường từ nhà Nguyên đến trường. 

Ví dụ 3.  
Quãng đường từ nhà Quang đến sân bóng dài 1,5km. Chiều nay Quang đi bộ từ nhà ra sân để đá 

bóng. Biết Quang đi bộ với vận tốc 4km/giờ. Tính thời gian Quang đi từ nhà đến sân bóng. 

B. Bài tập trên lớp 

Bài 1.  

Bạn Nhật Anh đi xe đạp quãng đường 18km hết 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì Nhật 

Anh đi quãng đường 36km hết bao nhiêu thời gian? 

Bài 2.  

Hằng ngày Quang đi từ nhà đến trường trong thời gian 30 phút. Nhưng hôm nay, do ngủ dậy 

muộn nên Quang phải đi với vận tốc gấp 3 lần so với vận tốc hằng ngày. Hỏi hôm nay Quang đã 

đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian? 

Bài 3:  

Lúc 9 giờ 40 phút,  Nguyên đi xe đạp có vận tốc 9 km/giờ đi từ A đến B. Biết A cách B 10,8km. 

Hỏi Nguyên đến B lúc mấy giờ ? 

Bài 4.  
Một ô tô chở khách đi từ A với vận tốc 32,5 km/giờ, bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 14 

giờ 45 phút. Biết dọc đường có nghỉ 15 phút. Tính đoạn đường xe ô tô đã đi? 

Bài 5. 

Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu đi từ TP.HCM đến Gò Công. Đến 9 giờ 24 phút thì 

xe bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Gò Công bao xa, biết TP.HCM cách Gò Công 62 km? 

Bài 6.  

Trung đi bộ từ nhà đến trung tâm Edufly. 200m đầu tiên Trung đi với vận tốc 1m/giây, 300m còn 

lại Trung chạy với vận tốc 3m/giây. Hãy tính vận tốc trung bình của Trung trên cả quãng đường. 

Bài 7. 

Một người đi bộ từ A đến B rồi lại quay trở về A. Lúc đi với vận tốc 7km/giờ nhưng lúc về đi 

người đó phải mang rất nhiều đồ nên chỉ đi với vận tốc 3km/giờ. Hãy tính vận tốc trung bình cả 

đi lẫn về của người ấy. 

Bài 8.  

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B. Nửa thời gian đầu, ô tô đi với vận tốc 50km/giờ và nửa 

thời gian còn lại ô tô đi với vận tốc 35 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên suốt quãng 

đường AB. 

Bài 9. 

Bảo đi từ A đến B. Nửa quãng đường đầu Bảo đi với vận tốc 40 km/giờ. Nửa quãng đường còn 

lại Bảo đi với vận tốc 30 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB. 

Bài 10.  

Một ôtô đi từ A đến B. Nửa quãng đường đầu, ôtô đi với vận tốc 40km/giờ. Nửa quãng đường 

sau ôtô phải đi với vận tốc bao nhiêu để trên cả quãng đường đó vận tốc trung bình là 48km/giờ. 

Bài 11. 
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Một xe Honda đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe đó phải chạy từ A về B với vận tốc là 

bao nhiêu để cho vận tốc trung bình của cả quãng đường đi và về là 30km/giờ. 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1: Một xe máy chạy qua chiếc cầu dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó xe máy đi quãng 

đường dài 120 km hết bao nhiêu thời gian? 

Bài 2.  
Một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 2giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với 

vận tốc bằng 2/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ thì mới đi được quãng đường AB? 

Bài 3:  

Toàn dự định đi từ nhà về quê hết 3 giờ. Nhưng vì gặp ngày gió mùa đông bắc quá mạnh nên vận 

tốc của Toàn chỉ đạt một nửa vận tốc dự định. Hỏi Toàn đi từ nhà về quê hết bao nhiêu thời gian?

Bài 4.  
Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km/giờ. Tính 

quãng đường AB. 

Bài 5.  
Quang đi bộ đến tới trường mất 25 phút thì tới nơi. Quãng đường từ nhà Quang đến trường dài 

3km. Nửa quãng đường đầu Quang đi với vận tốc 6km/giờ. Hỏi vận tốc của Quang trên nửa 

quãng đường sau là bao nhiêu? 

Bài 6:  
Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi xe đó phải chạy từ A về B với vận tốc là 

bao nhiêu để cho vận tốc trung bình của cả quãng đường đi và về là 60km/giờ. 

Bài 7. 

Xe khách đi từ Nam Định lên Hà Nội. 30km đầu tiên xe đi với vận tốc 50km/giờ, 70km còn lại 

xe đi với vận tốc 100km/giờ. Tính vận tốc trung bình của xe trên suốt quãng đường. 

 


