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HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
 

Dạng 1. Các bài toán về tỉ số, quan hệ giữa các số, toán về số và chữ số 
Bài 1: Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã 
cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho. 
Bài 2: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng bằng 156, nếu lấy số lớn chia số nhỏ thì được 
thương là 6 và dư là 9. 
Bài 3: Bảy năm trước tuổi mẹ bằng năm lần tuổi con cộng thêm 4. Năm nay tuổi mẹ vừa đúng 
gấp ba lần tuổi con. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi? 
Bài 4: Hai năm trước đây, tuổi của anh gấp đôi tuổi của em, còn 8  năm trước đây, tuổi anh gấp 
5  lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh và em bao nhiêu tuổi? 

Dạng 2. Toán chuyển động 
Bài 5: Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 50km/h, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận 
tốc 45km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165km và thời gian ô tô đi trên quãng đường AB ít 
hơn thời gian đi trên quãng đường BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi đoạn đường. 
Bài 6: Quãng đường AB dài 650km. Hai ô tô khởi hành từ A và B đi ngược chiều nhau. Nếu 
cùng khởi hành thì sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe đi từ B khởi hành trước xe kia 4 giờ 20 
phút thì hai xe gặp nhau sau khi xe đi từ A khởi hành được 8 giờ. Tính vận tốc mỗi xe. 
Bài 7: Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần 
khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc nước chảy và 
vận tốc ca nô. 
Bài 8: Một chiếc ca nô đi xuôi dòng theo một khúc sông trong 3  giờ và đi ngược dòng trong 
vòng 4  giờ, được 380 .km  Một lần khác, ca nô này đi xuôi dòng trong 1 giờ và ngược dòng 
trong vòng 30  phút được 85 .km  Hãy tính vận tốc thật (lúc nước yên lặng) của ca nô và vận tốc 
của dòng nước (vận tốc thật của ca nô và vận tốc dòng nước ở hai lần là như nhau). 
Bài 9: Hai ca nô khởi hành từ hai địa điểm cách nhau 85 km và đi ngược chiều nhau, sau 1 giờ 
40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô, biết ca nô đi xuôi hơn ca nô đi ngược 
9km/h. 
Bài 10: Quãng đường AB dài 196 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Xe ô tô 
thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 5 km/h nên đến trước ô tô thứ hai 42 phút. Tính vận tốc 
mỗi xe. 
Bài 11: Hai ô tô từ A đến B. Xe du lịch khởi hành sau xe tải 0,5h nhưng có vân tốc hơn xe tải 
10 km/h nên đến B cùng lúc với xe tải. Tính thời gian đi hết quãng đường AB của mỗi xe, biết 
quãng đường AB dài 100 km. 
Bài 12: Quãng đường AB dài 100km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A để đi đến B. Vận 
tốc của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ 
hai 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe. 


