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CÁC BÀI 2 ĐỀ THI HÀ NỘI VÀO 10 THƯỜNG 

Bài 1 (2,0 điểm) 2018 
      Giải một bài toán bằng cách lập phương hoặc hệ phương trình: 
      Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 mét và độ dài đường chéo bằng 
10 mét. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn đó theo đơn vị là mét. 
 
Bài 2 (2,0 điểm) 2017 Giải bài toán sau bằng cách lập phương tình hoặc hệ phương 
trình :  
Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc mỗi xe 
không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120km. Do vận tốc ô tô lớn hơn vận 
tốc xe máy là 10 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc mỗi 
xe.  
 
Bài 3 (2,0 điểm) 2016 

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720݉ଶ. Nếu tăng chiều dài thêm 
10m và giảm chiều rộng 6m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều 
dài và chiều rộng của mảnh vườn. 

Bài 4 (2,0 điểm) 2015 
      Giải một bài toán bằng cách lập phương hoặc hệ phương trình: 
      Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau đó xuôi dòng 48km trên cùng một 
dòng song có vận tốc của dòng nước là 2km/giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi 
nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ. 
 
Bài 5 (2,0 điểm) 2014 
      Giải một bài toán bằng cách lập phương hoặc hệ phương trình: 
      Một phân xưởng theo kế hoặc cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số 
ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên 
phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo 
kế hoạc, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm. 
 
Bài 6 (2,0 điểm)2013 
      Giải một bài toán bằng cách lập phương hoặc hệ phương trình: 
      Quãng đường từ A đến B dài 90km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến 
B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở vể A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 
9km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận 
tốc xe máy lúc đi từ A đến B. 
 


