
ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Hai bến sông A và B cách nhau 40km. Một canô xuôi từ A đến B rồi quay ngay về A với vận tốc riêng 

không đổi hết tất cả 2h15 phút. Khi canô khởi hành từ A thì cùng lúc đó, một khúc gỗ cũng trôi tự do từ A 

theo dòng nước và gặp canô trên đường trở về tại một điểm cách A 8km. Tính vận tốc riêng của ca nô và 

vận tốc của dòng nước.  

Đáp số: Vận tốc canô: 36 km/h, vận tốc dòng nước: 4 km/h. 

2. Tổng kết hết học kỳ I lớp 9A chỉ có hai loại học sinh là Khá và Giỏi. Nếu sang đầu học kỳ II có 1 học sinh 

giỏi chuyển đi thì 
1

6
 số học sinh còn lại là học sinh giỏi; nếu có một học sinh khá chuyển đi thì 

1

5
 số học 

sinh còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi và khá của lớp 9A.  

Đáp số: 6 học sinh giỏi, 25 học sinh khá.  

3. Bốn người góp vốn kinh doanh được tổng số tiền là 6 tỉ đồng. Số tiền người thứ nhất, thứ hai, thứ ba góp 

lần lượt bằng 
1 1 1

, ,
3 4 5

 tổng số tiền của ba người còn lại. Hỏi người thứ tư góp bao nhiêu tiền vốn?  

Đáp số: 1,5 tỷ; 1,2 tỷ; 1 tỷ; 2,3 tỷ. 

4. Khi thêm 1 lít axít vào dung dịch axít (gồm nước và axít) thì dung dịch mới có nồng độ axít là 40% . Lại 

thêm 1 lit nước vào dung dịch mới ta được dung dịch axít có nồng độ là 
1

33 %.
3

 Tính nồng độ axít trong 

dung dịch đầu tiên.  

Đáp số: 25%.  

5. Để làm xong một công việc, nếu A và B cùng làm thì mất 6 giờ; nếu B và C cùng làm thì mất 4,5 giờ; nếu 

A và C cùng làm thì chỉ mất 3 giờ 36 phút. Hỏi nếu cả ba cùng làm thì phải mất bao lâu mới làm xong 

công việc đó.           Đáp số: 3h. 

6. Hai công nhân được giao làm cùng một loại sản phẩm với số lượng và thời gian như nhau. Người thứ nhất 

mỗi giờ làm tăng 1 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn là 2 giờ. Người thứ hai  mỗi giờ 

làm tăng 2 sản phẩm nên chẳng những đã hoàn thành công việc trước thời hạn 3 giờ mà còn vượt mức 7 

sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm mà mỗi người được giao làm.  

Đáp số: 180 sản phẩm, 20h. 

7. Hai địa điểm A, B cách nhau 360 km. Cùng một lúc, một xe tải khởi hành từ A chạy về B  và một xe con 

chạy từ B về A. Sau khi gặp nhau xe tải chạy tiếp trong 5 giờ nữa thì đến B và xe con chạy 3 giờ 12 phút 

nữa thì tới A. Tính vận tốc mỗi xe.  

Đáp số: Vận tốc xe tải là 40 km/h, xe con là 50 km/h. 

8. Để vận chuyển một số gạch đến công trình xây dựng, có thể dùng một xe loại lớn chở 10 chuyến hoặc 

dùng một loại xe nhỏ chở 15 chuyến. Người ta dùng cả hai loại xe đó. Biết tổng cộng có tất cả 11 chuyến 

xe vừa lớn vừa nhỏ. Hỏi mỗi loại xe đã chở mấy chuyến?  



Đáp số: 8 chuyến loại lớn, 3 chuyến loại nhỏ.  

9. Tìm một số biết rằng nếu thêm 12 hay bớt đi 12 đều được một số chính phương.  

Đáp số: 37 hoặc 13. 

10. Một con ngựa giá 204 đồng. Có ba người mua ngựa nhưng mỗi người đều không đủ tiền mua. Người thứ 

nhất nói với hai người kia: Mỗi người cho tôi vay một nửa số tiền số tiền của mình thì tôi đủ tiền mua 

ngựa. Người thứ hai nói với hai người kia: Mỗi người cho tôi vay 
1

3
 số tiền của mình, tôi sẽ mua được 

ngựa. Người thứ ba nói: Chỉ cần các anh cho tôi vay 
1

4
 số tiền của  mình thì con ngựa sẽ là của tôi. Hãy 

cho biết mỗi người có bao nhiêu tiền?  

Đáp số: 60 đồng, 132 đồng, 156 đồng. 

11. Một người mua 30 con chim gồm ba loại: chim sẻ, chim ngói và bồ câu hết tất cả 30 đồng. Biết 3 con 

chim sẻ giá 1 đồng, 2 con chim ngói giá một đồng và mỗi con bồ câu giá 2 đồng. Hỏi mỗi loại có mấy 

con.  

Đáp số: 9 chim sẻ, 10 chim ngói, 11 chim bồ câu. 

 


