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Giải bài toán bằng cách lập phương trình
*Dạng 1: Toán chuyển động
Bài 1.Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Khi quay trở về A người đó
tăng vận tốc thêm 5 km/h nên thời gian về hết ít hơn thời gian đi 40 phút. Tính quãng đường AB ?
Bài 2. Lúc 6 giờ, một ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Khi đến B , người
lái xe làm nhiệm vụ giao nhận hàng trong 30 phút rồi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30
km/h. Tính quãng đường AB , biết rằng ô tô về đến A lúc 10 giờ cùng ngày.
Bài 3. Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Một giờ sau, một người đi xe máy từ A và
đến B trước người đi xe đạp 20 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy gấp 3 lần vận
tốc xe đạp.
Bài 4. Một người đi từ A đến B với vận tốc 9km/h. Khi đi từ B trở về A người đó chọn đường khác
dài hơn đường cũ 6 km, và đi với vận tốc lớn hơn lúc đi là 3 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi
là 20 phút. Tính chiều dài quãng đường AB .
Bài 5. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ
30 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.
*Dạng 2: toán năng suất
Bài 6. Một tổ may áo theo kế hoạch mỗi ngày phải may 30 áo. Tổ đã may mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn
thành trước thời hạn 3 ngày, ngoài ra còn may thêm được 20 chiếc áo nữa. Tính số áo mà tổ đó phải
may theo kế hoạch.
Bài 7. Một đội đánh cá dự định mỗi tuần đánh bắt 20 tấn cá, nhưng mỗi tuần đã vượt mức 6 tấn nên
chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm một tuần mà còn vượt mức đánh bắt 10 tấn. Tính mức cá đánh
bắt theo kế hoạch?
* Dạng 3: Toán phần trăm
Bài 8. Hai tổ sản xuất phải dệt 140 áo len. Trong thực tế tổ 1 đã vượt mức 10% kế hoạch của mình, tổ
2 vượt mức 5 % kế hoạch của mình nên cả hai tổ đã dệt được 150 áo len. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ
phải dệt được bao nhiêu áo len?
Bài 9: Hai tổ thu mua nông sản nhận kế hoạch thu mua 570 tấn lạc. Thực tế tổ 1 thu mua được nhiều
hơn mức được giao 15%, tổ 2 thu mua được ít hơn mức được giao 10% nên cả hai tổ thu mua được
583 tấn lạc. Hỏi mỗi tổ thu mua được bao nhiêu tấn lạc.

