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CHUYÊN ĐỀ TRUNG BÌNH CỘNG 

A. Kiến thức cần nhớ 

Các dạng bài tập trung bình cộng 

Dạng 1: Bài toán thuận - Tìm trung bình cộng 

- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia 

cho số các số hạng. 

Dạng 2: Bài toán ngược – Cho biết trung bình cộng 

Bài toán cho biết trung bình cộng của nhiều số. Để tính tổng các số đó ta lấy trung bình cộng 

nhân với số các số hạng 

Dạng 3: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau. 

- Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề với nhau, chúng ta cộng số nhỏ 

nhất và số lớn nhất rồi chia cho 2 

Dạng 4: Dạng toán ít hơn , nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng 

Dạng toán trung bình cộng kết hợp với vẽ sơ đồ. Thông thường ta coi Trung bình cộng là 1 

phần, và vẽ các đại lượng còn lại theo trung bình cộng. 

B. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Trung bình cộng của các số: 8, 10, 14, 28 là……………………….. 

Ví dụ 2. Trung bình cộng của hai số là 128. Trong đó một số là 105. Tìm số còn lại 

Bài giải: 

Tổng của hai số là : 128 x 2 = 256 (đơn vị)  

Số còn lại là: 256 – 105 = 151 (đơn vị) 

Đáp số: 151 đơn vị 

Ví dụ 3: Dãy số 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14 có trung bình cộng là: (2 + 14) : 2 = 8 

Ví dụ 4: ( Dạng 4 - Bằng trung bình cộng) 

 An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. 

Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo? 

Bài giải: 
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2 lần trung bình cộng là: 

24 + 28 = 52 (cái kẹo) 

Số kẹo của Cường là: 

52 : 2 = 26 (cái kẹo) 

Đáp số: 26 cái kẹo 

Ví dụ 5: ( Dạng 4 - Nhiều hơn trung bình cộng) 

An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của 

ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi? 

Bài giải: 

 

2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là: 

18 + 16 + 2 = 36 (viên bi) 

Trung bình cộng số bi của ba bạn là: 
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36 : 2 = 18 (viên bi) 

Số bi của Hùng là: 

18 + 2 = 20 (viên bi) 

Đáp số: 20 viên bi 

Ví dụ 6. ( Dạng 4 - Ít hơn trung bình cộng) 

An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba 

bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? 

Bài giải: 

 

2 lần trung bình cộng số vở của ba bạn là: 

120 + 78 – 16 = 182 (quyển vở) 

Trung bình cộng số vở của ba bạn là: 

182 : 2 = 91 (quyển vở) 

Số vở của Lan là: 

91 – 16 = 75 (quyển vở) 

Đáp số: 75 quyển vở 

C. Bài tập áp dụng 

I. Phần cơ bản 

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau: 45, 32, 12, 67 
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Bài 2. Con ngỗng cân nặng 7kg, con gà cân nặng 2kg 6hg, con vịt cân nặng 2kg 4hg. Hỏi 

trung bình mỗi con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài 3. Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường 

bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao 

nhiêu mét đường? 

Bài 4. Một đội xe hàng gồm 5 xe, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe 

chở được 2200 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 5. Trung bình cộng của hai số bằng 125, biết số thứ nhất bằng 144. Tìm số thứ hai. 

Bài 6. Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Như là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung 

bình cộng số tuổi của mẹ và Như là 25. Hỏi bố Như bao nhiêu tuổi? 

Bài 7. Tìm số trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 100. 

b) Tìm trung bình cộng của các số: 100; 101; …….;200 

II. Phần mở rộng 

Bài 8.  Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số và chia hết cho 4. Tính trung bình cộng 

của dãy số đó. 

Bài 9. Trung bình cộng của ba số là 50 . Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của 

hai số đầu .  

Bài 10. Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 4 tuổi. Hỏi anh hơn em mấy 

tuổi ? 

Bài 11. Nhà bạn An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà bạn Ngọc thu được nhiều hơn nhà bạn An 

10 kg lạc. Nhà bạn Huệ thu được nhiều hơn trung bình cộng của nhà An và Ngọc là 15 kg lạc. 

Hỏi mỗi nhà thu hoạch trung bình được bao nhiêu kg lạc? 

D. Bài tập về nhà 

I. Phần cơ bản 

Bài 1. Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 

156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ? 

Bài 2. Hiển có 15000 đồng, Thông có nhiều hơn Hiển 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có 

bao nhiêu tiền? 
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Bài 3. Linh có 18 viên bi, Thanh có 16 viên bi, Duy có số viên bi bằng trung bình cộng số bi 

của Linh và Thanh. Hỏi Duy có bao nhiêu viên bi ? 

Bài  4.  Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28. 

b) Tính trung bình cộng của các số chẵn từ 10 đến 20. 

Bài 5. Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số bé là số nhỏ nhất có 3 chữ số. 

Bài 6. Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 33 học 

sinh. Biết trung bình mỗi lớp có 35 học sinh. Tính số học sinh lớp 4C? 

II. Phần mở rộng 

Bài 7. Một cửa hàng ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày 

thứ ba bán bằng 
1

5
 số gạo ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu kg gạo? 

Bài 8. Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại 

mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than? 

Bài 9.  Tìm trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2019. 

Bài 10. Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn 

trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 11. Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình 

cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 

Bài 12. Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. Xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều 

hơn trung bình cộng 3 xe là 4 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? 

Bài 13.  Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì 

được số thứ hai. Tìm hai số đó. 

Bài 14. Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2019. 
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Đáp án tuần trước 

Như có thể đặt câu hỏi đối với người đầu tiên mà mình gặp như sau: “Ngài là người của thành 

phố này phải không?”: 

– Nếu Như đang ở thành phố Sự thật, thì luôn nhận được câu trả lời “Vâng”, và nếu đang ở 

thành phố Dối trá thì luôn nhận được câu trả lời “Không”. 

– Thật vậy: Khi Như đang ở thành phố Sự thật, người trả lời là dân thành phố Sự thật thì anh 

ta trả lời là “Vâng”. Còn người trả lời là dân thành phố Dối trá thì anh ta sẽ nói dối, cũng là 

“vâng”. Khi Như đang ở thành phố Dối trá cũng lập luận tương tự. 

Đố vui tuần này 

Câu 1.  Điền số còn thiếu vào dấu ? 

 

Câu 2. 

Thanh và Linh mỗi người có 50 đôla. Họ luân phiên tung đồng xu. Nếu đồng xu hiện mặt ngửa 

thì người còn lại bị mất 4 đôla; nếu đồng xu hiện mặt sấp thì người còn lại được nhận 3 đôla. 

Sau khi mỗi người đã tung đồng xu 10 lần, Linh có nhiều hơn Thanh 42 đôla. Biết Linh tung 

đồng xu được 6 lần hiện mặt ngửa, hỏi Thanh tung đồng xu được bao nhiêu lần hiện mặt 

ngửa? 
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