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CLB TOÁN HỌC MUÔN MÀU

HOTLINE: 0973 872 184

LỜI GIẢI ĐỀ THI VMTC 2021 - VÒNG 1

Môn: Toán 3

Ngày thi: 18/04/2021

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Một hình chữ nhật có chiều rộng 50cm. Chiều dài hơn chiều rộng 1dm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó

bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải. Đổi: 1dm = 10cm. Chiều dài hình chữ nhật là: 50 + 10 = 60(cm).

Chu vi hình chữ nhật đó là: (60 + 50)× 2 = 220 (cm)

Câu 2. Thùng thứ nhất chứa 6 hộp sữa và nặng 13kg. Thùng thứ hai chứa 4 hộp sữa, 1 hộp kẹo, và nặng

10kg. Biết mỗi chiếc vỏ thùng nặng 1kg. Hỏi hộp kẹo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải. Một hộp sữa (không kể vỏ thùng) nặng số kg là: (13− 1)÷ 6 = 2(kg).

Hộp kẹo nặng số kg là: 10− 1− 2× 4 = 1 (kg).

Câu 3. Mai có 48 bông hoa. Mai tặng Lan 1
2

số hoa của mình, tặng Đào 1
3

số hoa của mình. Hỏi Mai còn lại

bao nhiêu bông hoa?

Lời giải. Sau khi tặng Mai còn lại số hoa là: 48× (1− 1
2
− 1

3
) = 8 (bông hoa).

Câu 4. Hình chữ nhật ABCD được ghép từ 4 hình chữ nhật có cùng kích thước (xem hình dưới đây). Biết

chu vi hình chữ nhật màu xám là 12cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Lời giải. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 4 lần nửa chu vi hình chữ nhật xám và bằng: 12÷2×4 = 24(cm).

Câu 5. Mỗi tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy), cô Giang dạy tổng cộng 20 giờ. Mỗi ngày cô dạy hai buổi, sáng

và chiều. Mỗi buổi sáng của 3 ngày đầu tuần, cô dạy 3 giờ; mỗi buổi sáng của 3 ngày tiếp theo, cô dạy 2 giờ.

Hỏi mỗi tuần cô Giang dạy bao nhiêu giờ vào các buổi chiều?

Lời giải. Số giờ cô Giang dạy vào các buổi sáng là: 3× 3 + 3× 2 = 15(giờ).

Số giờ cô Giang dạy vào các buổi chiều mỗi tuần là: 20− 15 = 5 (giờ).
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Câu 6. Ở hình dưới đây, có bao nhiêu cách đi từ V đến C theo các mũi tên?

Lời giải. Số trên mỗi chữ trong hình bên phải chỉ số cách đi từ V đến chữ đó.

Vậy số cách đi từ V đến C là 3 + 3 = 6(cách)

Câu 7. An gấp mỗi con hạc hết 5 phút, Bình gấp hết 6 phút. Hai bạn bắt đầu gấp lúc 7h sáng. Hỏi đến 8h

sáng, An đã gấp được nhiều hơn Bình bao nhiêu con hạc?

Lời giải. Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng là 1 giờ, và bằng 60 phút.

An đã gấp được nhiều hơn Bình số con hạc là 60÷ 5− 60÷ 6 = 2 (con).

Câu 8. Trong các số chẵn lớn hơn 2000, hãy tìm số nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 5.

Lời giải. Số đó là 2012.

Câu 9. Hình dưới đây được ghép từ 11 đoạn thẳng bằng nhau. Một con cào cào nhảy qua các điểm của hình,

theo cách: Mỗi lần, nó nhảy từ một điểm đến một điểm khác, được nối với điểm đó bởi một đoạn thẳng trong

số 11 đoạn thẳng trên. Hỏi, xuất phát từ điểm G, con cào cào có bao nhiêu cách nhảy để sau 3 lần nhảy liên

tiếp, nó đến được điểm A?

Lời giải. Từ điểm G, có hai cách đến A sau 3 lần nhảy liên tiếp:

G -> C -> B -> A và G -> E -> F -> A

Câu 10. Ngày mùng 1 tháng 7 của năm 2020 là Thứ Tư. Hỏi ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy?

Lời giải. Tháng 7 có 31 ngày. Ta có (31− 1)÷ 7 = 4 (dư 2). Vậy ngày cuối cùng của tháng đó vào thứ Sáu.
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Câu 11. Trong một buổi tập thể dục, bốn bạn Vân, Mạnh, Tiến, Cúc đứng ở bốn ô được đánh dấu X, Y, Z, T

trong hình dưới đây. Biết rằng Mạnh đứng cùng hàng với Vân và cùng cột với Tiến. Cúc và Tiến đứng cùng

hàng, nhưng không ở hai ô cạnh nhau. Hỏi bạn nào đứng ở ô đánh dấu X và bạn nào đứng ở ô đánh dấu Y?

Lời giải. Do Mạnh đứng cùng hàng với Vân và cùng Cột với Tiến nên Mạnh có thể ở ô đánh dấu T hoặc ở ô

đánh dấu X.

Nếu Mạnh ở ô đánh dấu T, khi đó Cúc và Tiến sẽ lần lượt ở ô đánh dấu X và ô đánh dấu Y, điều này mâu

thuẫn với việc Cúc và Tiến không ở hai ô cạnh nhau.

Do đó Mạnh ở ô đánh dấu X, khi đó Vân đúng ở ô đánh dấu Y (thoả mãn).

Câu 12. Một cửa hiệu cắt tóc có chính sách ưu đãi cho khách hàng có thẻ hội viên như sau:

Bác Dư đã sử dụng thẻ hội viên của mình để cắt tóc 15 lần. Hỏi bác đã trả tổng cộng bao nhiêu tiền cho 15

lần đó?

Lời giải. Số tiền bác Dư phải trả là: 5× 40 + 4× 30 + (15− 5− 4)× 20 = 440 (nghìn).

Câu 13. Có bốn tấm thẻ, trên đó được ghi các số 2, 3, 4, 5 (trên mỗi thẻ ghi 1 số). Sơn chọn 1 trong 4 tấm

thẻ đó, Thu chọn 2 trong 3 tấm thẻ còn lại. Biết rằng, tổng các số ghi trên các thẻ Thu chọn bằng số ghi trên

thẻ Sơn chọn. Hỏi trên thẻ không được chọn ghi số mấy?

Lời giải. Do tổng các số ghi trên các thẻ Thu chọn bằng số ghi trên thẻ Sơn chọn nên tổng số ghi trên các thẻ

hai bạn chọn bằng 2 lần số ghi trên thẻ Sơn chọn, nên nó là số chẵn.

Do tổng các số là 2 + 3 + 4 + 5 = 14 là số chẵn nên thẻ không được chọn cũng là số chẵn. Suy ra thẻ không

được chọn là 2 hoặc 4.

Nếu thẻ không được chọn là 2, khi đó số ghi trên thẻ Sơn là (14− 2)÷ 2 = 6. Không thoả mãn.

Vậy thẻ không được chọn là 4. (Sơn chọn thẻ 5, Thu chọn thẻ ghi 2 và thẻ ghi 3).

Câu 14. Nhà của bốn bạn An, Bình, Cường, Dũng cùng nằm trên một đoạn đường thẳng. Nhà Dũng nằm

chính giữa nhà An và nhà Bình; nhà Bình nằm chính giữa nhà Dũng và nhà Cường. Tính khoảng cách giữa
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nhà Dũng và nhà Cường, biết rằng nhà An cách nhà Bình 50m.

Lời giải Ta có hình vẽ sau:

Do nhà Dũng nằm chính giữa nhà An và nhà Bình, nên khoảng cách nhà Dũng đến nhà Bình bằng

50÷ 2 = 25(m).

Do nhà Bình nằm chính giữa nhà Dũng và nhà Cường nên khoảng cách nhà Bình đến nhà Cường bằng khoảng

cách nhà Dũng đến nhà Bình và bằng 25m.

Vậy khoảng cách giữa nhà Dũng và nhà Cường là 25 + 25 = 50(m).

Câu 15. Hàng tuần, Tễu luôn nói thật vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; và luôn nói dối vào các

ngày còn lại. Một hôm Tễu nói: “Mai là ngày tôi nói thật”. Hỏi hôm Tễu nói câu trên là Thứ mấy?

Lời giải. Nếu câu trên nói vào thứ Thứ Ba, Thứ Năm hoặc Thứ Bảy thì đây là câu nói thật. Khi đó tương ứng

các "ngày mai" - Thứ Tư, Thứ Sáu hoặc Chủ Nhật sẽ là ngày nói thật (vô lý).

Nếu câu nói trên vào Thứ Hai, Thứ Tư hoặc Thứ Sáu thì đây là một câu nói dối. Khi đó tương ứng các "ngày

mai" - Thứ Ba, Thứ Năm hoặc Thứ Bảy sẽ là ngày nói dối (vô lý).

Vậy hôm Tễu nói là Chủ Nhật.
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