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Câu 1. Xe ô tô của thầy Vinh đi 100km hết 10 lít xăng. Quãng đường từ nhà thầy
Vinh về quê dài 75km. Hỏi để đi từ nhà về quê, thầy Vinh cần chi bao nhiêu tiền xăng,
biết giá xăng hiện tại là 19500 đồng/lít?

Câu 2. Bạn Hiền muốn mua một quyển sách có giá in trên bìa là 100000 đồng. Giá bán
giảm 20% so với giá đó. Hiền dự định tiết kiệm mỗi ngày 5000 đồng để mua sách. Hỏi
Hiền phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày để đủ tiền mua quyển sách đó?

Câu 3. Quãng đường AB dài 60km. An đi từ A đến B, Bình đi từ B đến A. Biết hai
bạn xuất phát cùng một lúc và An đi nhanh gấp đôi Bình. Hỏi khi hai bạn gặp nhau
thì An đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4. Hình chữ nhật lớn được ghép bởi 9 hình chữ
nhật bé, như ở hình bên. Một con rô bốt đi toàn
bộ chu vi của hình màu xám, với vận tốc không
đổi, hết 60 giây. Hỏi, với vận tốc đó, con rô bốt
đi toàn bộ chu vi của hình chữ nhật lớn hết bao
nhiêu giây?

Câu 5. Một mảnh đất được vẽ trên giấy, theo tỉ lệ 1:1000 (xem hình dưới đây).
Hỏi diện tích mảnh đất đó bằng bao nhiêu mét vuông?
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Câu 6. Vào lúc 8h, Hà đi từ A đến B, với vận tốc 4km/giờ. Nửa giờ sau, Dương cũng
đi từ A đến B, với vận tốc 5km/giờ. Biết rằng, hai bạn đến B cùng một lúc. Tính độ
dài quãng đường AB.

Câu 7. Trong tháng 7/2020, bạn Viên đi học bơi theo lịch: cách 1 ngày, học 1 ngày.
Nếu ngày học là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, bạn học 90 phút; còn nếu là ngày khác thì
bạn học 60 phút. Biết Viên học ngày đầu tiên vào Thứ Tư, mùng 1 tháng 7. Hỏi Viên
đã học tổng cộng bao nhiêu giờ bơi trong tháng 7/2020?
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555Câu 8. Trên bàn có năm tấm thẻ, trên đó được ghi các số 6, 14, 15, 25 và 35 (trên mỗi
thẻ ghi một số). Hai bạn Hùng và Yến, mỗi bạn lấy 2 trong 5 tấm thẻ đó. Biết rằng,
tích các số ghi trên hai tấm thẻ, mà mỗi bạn đã lấy, là như nhau. Hỏi ở tấm thẻ còn lại
trên bàn có ghi số mấy?

Câu 9. Có 3 chiếc thùng, trong đó thùng 1 đang đựng đầy nước; thùng 2 và thùng 3

không có nước. Nếu đổ hết nước từ thùng 1 sang thùng 2 thì mới được 	
� thùng. Nếu

đổ nước từ thùng 1 sang thùng 3 thì khi thùng 3 đầy nước, ở thùng 1 còn lại 

� thùng.

Biết rằng, cả 3 thùng chứa được 
�� lít nước. Hỏi thùng 1 chứa được bao nhiêu lít nước?

Câu 10. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 7 và có tổng các chữ số bằng 4.

Câu 11. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi viết số đó vào sau số 2021, sẽ được
một số chia hết cho 102.

Câu 12. Trong hộp có 7 thẻ, được ghi số từ 1 đến 7. Hai bạn Ngọc và Ánh, mỗi bạn

lấy ra 3 thẻ. Tổng 3 số trên các thẻ mà Ngọc lấy là 13. Tích 3 số trên các thẻ mà Ánh
lấy là 24. Hỏi thẻ còn lại trong hộp được ghi số mấy?

Câu 13. Lan viết lên bảng năm số 16, 32, 64, 128, 256. Sau đó bạn chọn 2 số bất kì,
xóa chúng đi, rồi viết lên bảng trung bình cộng của hai số đó. Lan lặp lại việc xoá và
ghi số nêu trên, cho đến khi trên bảng còn đúng một số. Hỏi số đó có thể nhỏ nhất bằng
bao nhiêu?

Câu 14. Tính (theo đơn vị xăng-ti-mét vuông) diện tích bề mặt của khối được vẽ dưới
đây, biết rằng mỗi khối lập phương con có cạnh bằng 1cm.

Câu 15. Người ta đặt vào mỗi ô vuông màu xám của bảng � × �, ở hình dưới đây,
0 hoặc 1 ngôi sao tàng hình, sao cho số được ghi ở mỗi ô màu trắng bằng tổng số ngôi
sao được đặt vào các ô màu xám có chung cạnh hoặc đỉnh với ô màu trắng đó. Hỏi trong
bảng có bao nhiêu ngôi sao tàng hình?
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