
Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 5.......... 

Nhận xét:  ...............................................................................................................................................  

Phần I. Lí thuyết : 

1. Một số kí hiệu toán học: 

Quãng đường: kí hiệu là s (km ; m ; cm) 

Vận tốc: kí hiệu là v (đơn vị: km/giờ; m/phút; m/giây…) 

Thời gian: kí hiệu là t (đơn vị : giờ; phút; giây) 

Công thức tổng quát: 

v = s : t 

t  = s : v 

s = v x t 

2. Dạng toán 1: có một chuyển động : 

- Thời gian đi = quãng đường :  vận tốc (t = s : v) 

              = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có). 

- Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có). 

- Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có). 

- Vận tốc = quãng đường : thời gian (v = s : t) 

- Quãng đường = vận tốc x thời gian (s = v x t) 

3. Dạng toán 2 : 2 vật chuyển động cùng chiều đuổi nhau: 

- Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu v1 

- Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu v2 

- Khoảng cách hai vật (quãng đường) : kí hiệu s 

- Thời gian để chúng đuổi kịp nhau: kí hiệu là t 

Công thức tổng quát: Tìm thời gian xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất: 

t = s : (v2 – v1) 

4. Dạng toán 3 : 2 vật chuyển động ngược chiều nhau: 

- Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu v1 

- Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu v2 

- Quãng đường hai xe cách nhau trong cùng thời điểm xuất phát : s 

- Thời gian để hai xe gặp nhau là t 
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               Công thức tổng quát: Tìm thời gian hai xe đi gặp nhau: 

t = s : (v1 + v2 ) 

 

Phần II: Bài tập vận dụng: 

A. Trắc nghiệm: 

1. Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ. Vận tốc của ô tô là 50km/ giờ. 

Quãng đường AB dài là: 

A.105 km/giờ B.15km/giờ   C. 150km/giờ D. 122,5km/giờ 

2. Một người đi ô tô từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút đi được quãng đường dài 108km. Tính 

vận tốc của ô tô. 

A.4,5 km/giờ B.45km/giờ   C. 48km/giờ D. 4,8km/giờ 

3: Kết quả phép tính:  (20 phút 45 giây – 16 phút 50 giây):5 là:  

A. 3 phút 55 giây B. 47 giây C. 1 phút 30 giây D. 55 giây 

4. Vận tốc của ô tô là 60km/giờ. Vận tốc của người đi xe đạp bằng 25% vận tốc của ô tô. Vận tốc 

của người đi xe đạp là: 

 A. 24km/giờ  B. 2,4km/giờ C. 1,5km/giờ D. 15km/giờ 

B. Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a. 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút                                b. 9 giờ 20 phút – 5 giờ 30 phút  

c. 6 giờ 15 phút x 6                                                     d.  21 phút 15 giây : 5                                  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

v (km/giờ) 40,5  52 12,5 

t (giờ) 2,4 1,5  0,8 

s (km)  69 135,2  

Bài 3: Cô Nga đi từ nhà lúc 7 giờ kém 15 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi quãng 

đường từ nhà cô Nga đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét? (biết cô Nga đi xe máy với vận tốc 

24km/giờ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



Bài 4: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 10 phút và đến B lúc 12 giờ kém 5 phút. 

Tính độ dài quãng đường AB biết vận tốc xe máy là 40 km/giờ và trên đường người đó dừng 

lại nghỉ 15 phút. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Một người đi xe máy từ tỉnh A lúc 8 giờ 45 phút để đến B. Sau khi đi được 1 giờ 15 phút 

thì người đó nghỉ 
𝟏

𝟐
 giờ rồi đi tiếp 25 phút nữa thì đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Hai địa điểm A và B cách nhau 108,6km. Cùng một lúc, một ô tô đi từ A về B còn một xe 

máy đi từ B về A. Vận tốc của ô tô là 52,5km/giờ, vận tốc của xe máy là 38km/giờ. Hỏi sau bao 

lâu thì hai xe gặp nhau? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7: Quãng đường AB dài 123 km. Cùng một lúc, một ô tô đi từ A về B và một xe máy đi từ 

B về A. Sau 1 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của ô tô hơn 

vận tốc của xe máy là 8km/giờ. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8: Tính A và B cách nhau 204 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 51 km/h 

và 1 ô tô đi từ B về A với vận tốc bằng 
𝟐

𝟑
 vận tốc đi từ A. Hỏi: 

a) Hai ô tô gặp nhau lúc mấy giờ.  

b) Chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu ki-lô-mét  

………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 9: Quãng đường AB dài 270km. Một ô tô đi từ A với vận tốc 45 km/g. Cùng lúc, một xe 

máy đi từ B với vận tốc 30km/g. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết hai xe xuất phát lúc 12 

giờ. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 10 : Một ô tô đi từ A đuổi theo một xe máy (hai xe cùng khởi hành 1 lúc) và sau 2 giờ thì 

đuổi kịp xemáytại C. Biết vận tốc của ô tô là 65 km/giờ, vận tốc của xe máy là 45 

km/giờ. Tính quãng đường AB. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 11: Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ. Đến 8giờ 15phút 

một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và đuổi kịp xe máy tại B. Hỏi:  

a) Ô tô đuổi kịp xe máy tại B lúc mấy giờ ?  

b)  Tính khoảng cách AB?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


