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Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm) 

Bài 1:  Mã 80908 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Thực hiện phép tính:  
99 98 1

98 97 97 98
 


 ? 

 

Bài 2: Mã 80907 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Tìm x  biết:  
1 1 1

1
15 35 63

x
 

    
 

  ? 

 

Bài 3. Mã 80906 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số 
hàng đơn vị ? 

 

Bài 4. Mã 80905 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu 

người thứ nhất làm một mình 
2

3
 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ 

hai làm 
1

3
 công việc còn lại mất bao lâu ? 

 

Bài 5. Mã 80904 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Lúc đầu, lớp 5A có số học sinh được tham gia thi học sinh giỏi bằng 
1

6
 số 

học sinh còn lại của lớp. Sau đó có thêm 1 học sinh được dự thi nên số học 
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sinh được dự thi bằng 
1

5
 số học sinh còn lại. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn 

được dự thi học sinh giỏi ? 

Bài 6. Mã 80903 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Cho số  1ab  chia hết cho 7 và a + b = 6. Tìm số đó ? 

 

Bài 7. Mã 80902 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48cm2 ; MC = MD ; NB = NC x 

2 (hình vẽ bên). Tính diện tích tam giác AMN ? 

 

 

Bài 8. Mã 80901 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Trên quãng đường AB dài 120km có 2 người đi ngược chiều nhau. Người 
thứ nhất đi từ A bằng ô tô với vận tốc 60km/giờ. Sau đó 15 phút, người thứ 
hai đi từ B bằng xe máy với vận tốc 40km/giờ. Hỏi sau 1 giờ 30 phút kể từ 
lúc người thứ hai khởi hành khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu km ? 

 

Bài 9. Mã 80900 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Số N là số có hai chữ số chia hết cho 3. Nếu viết xen số 0 vào giữa hai chữ số 
đó rồi cộng nó với hai lần chữ số hàng chục của số N ta được số mới gấp 9 
lần số N. Tìm số N ? 

 

Bài 10. Mã 80899 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 

Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 dm, chiều rộng 9 dm, 
chiều cao 6 dm. Người ta xếp vào đó các khối hộp hình lập phương bằng 
nhau, sao cho vừa đầy khít thùng. Tính số khối lập phương ít nhất có thể 
xếp được như vậy ? 
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PHẦN II: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm) 

Bài 1.  

(AMSTERDAM 2008- 2009) 
Bác Tư thu hoạch cam và vải được mỗi loại tính theo kg là một số tự nhiên có 3 chữ số mà 

tổng hai số đó chia hết cho 498. Tính số kg mỗi loại mà bác Tư thu hoạch được, biết số 

lượng vải nhiều gấp 5 lần số lượng cam ? 

..................................................................................................................................................  
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..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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Bài 2. 

(AMSTERDAM 2008- 2009) 
Cho hình thang ABCD ; MA = MC ; MN song song BD (xem hình vẽ). Giải thích tại sao 

BN chia hình thang thành hai phần có diện tích bằng nhau ?  
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