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Bài 1. (2,5đ) Tìm số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục và 

nếu lấy số đó cộng với 8 sẽ được số có hai chữ số giống nhau ? 

Bài giải: 

Chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục nên chữ số hàng đơn vị có thể là: 2; 4; 6; 8 

tương ứng với các chữ số hàng chục là: 1; 2; 3; 4. 

Vậy số cần tìm là 1 trong các số: 12; 24; 36; 48. 
  

Do khi cộng với 8 ta được số có hai chữ số giống nhau nên số cần tìm là: 36. 
 

                                      Đáp số: 36 

 Bài 2. (3,5đ) Ba xe ô tô cùng đi một lúc từ A để đến B, vận tốc ô tô thứ nhất là 30km/giờ, 

vận tốc ô tô thứ hai là 45 km/giờ. Ô tô thứ ba đến B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút và 

chậm hơn ô tô thứ hai 40 phút. Tính quãng đường AB và vận tốc ô tô thứ ba ? 

Bài giải: 

Đổi 30 phút = 
1

2
 giờ 

Ô tô thứ ba đến sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút và muộn hơn ô tô thứ hai 40 phút nên ô tô thứ 

nhất đến muộn hơn ô tô thứ hai là:  

                     30  +  40 = 70 phút = 
7

6
 ( giờ) 

Trên cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau nên tỷ 

số thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB với thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng AB là:                 
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                     45 : 30 = 
3

2
  

Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng AB là: 

                     
7

6
 : (3 - 2) x 3 = 

7

2
 (giờ)  

Quãng đường AB dài là:  

                      
7

2
 x 30 = 105 (km) 

Thời gian ô tô thứ ba đi hết quãng AB là:  

                      
7

2
 – 

1

2
 = 3 (giờ)  

Vận tốc ô tô thứ ba là:  

                       105 : 3 = 35 (km/giờ) 

Đáp số: Quãng đường AB: 105km 

               Vận tốc ô tô thứ ba: 35 km/giờ 

Bài 3. (3.5đ) Hãy xoá bỏ ba chữ số bất kỳ của số 5427892056 sao cho nó có bảy chữ số còn 

lại mà các số vẫn giữ nguyên vị trí cũ là nhỏ nhất. Giải thích ? 

 Bài giải:  

Muốn được số nhỏ nhất ta phải có chữ số hàng triệu là nhỏ nhất có thể. Vậy chữ số hàng 

triệu là 2 (ta xóa đi hai chữ số 5 và 4 ở phía bên trái chữ số 2). Tương tự chữ số hàng trăm 

nghìn cũng phải là chữ số nhỏ nhất có thể vì thế ta xóa đi chữ số 9. 

 

Bài 4. (2,5đ) Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm. Từ B và D kẻ hai đường thẳng song song 

với AC. Từ A kẻ một đường thẳng cắt hai đường thằng song song trên lần lượt tại E và F. 

Tính diện tích tam giác CEF ? 

Bài giải: 
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Ta có: S.ABCD = 5 x 5 = 25 cm
2
 

Do EB // AC nên tứ giác EBCA là hình thang. Do đó, đường cao hạ từ E và B xuống AC là 

bằng nhau và bằng chiều cao hình thang EBCA. 

Vậy S.EAC = S.BAC (do chiều cao bằng nhau và chung đáy AC)  

Mà S.BAC = 25 : 2 = 12,5 cm
2
. 

Tương tự, ta cũng sẽ có được FECA là hình thang. Và S.FAC = S.DAC = 12,5 cm
2
 

Mà S.CEF = S.EAC + S.FAC = 12,5 + 12,5 = 25 cm
2 

Vậy S.CEF = 25 cm
2
. 

               Đáp số:  25 cm
2
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