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GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 

Bài 1. Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A, sau 5 giờ 20 phút một Ca nô  chạy từ 

bến sông A đuổi theo và gặp thuyền cách bến A 20 km. Hỏi vận tốc của thuyền, 

biết rằng Ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12 km/h. 

Bài 2. Quãng đường AB dài 270 km. Hai Ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Ô 

tô thứ nhất chạy nhanh hơn Ô tô thứ  hai 12 km/h nên đến trước Ô tô thứ hai 40 

phút. Tính vận tốc của mỗi Ô tô. 

Bài 3. Một Tàu thuỷ chạy trên một khúc sông dài 80 km, cả đi và  về mất 8 giờ 20 phút. 

Tính vận tốc của Tàu thuỷ khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của  dòng  nước là 

4 km/h. 

Bài 4. Hai Ô tô khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B dài 240 km. Mỗi 

giờ Ô tô thứ nhất chạy chanh hơn Ô tô thứ hai 12 km/h nên đến địa điểm B trước 

Ô tô thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô. 

Bài 5. Trong dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam 180 học sinh 

được điều về thăm quan diễu hành, người ta tính. Nếu dùng loại xe lớn chuyên chở 

một lượt hết số học sinh thì phải điều động ít hơn dùng loại xe nhỏ là 2 chiếc. Biết 

rằng mỗi ghế ngồi 1 học sinh và mỗi xe lớn nhiều hơn  xe nhỏ là 15 chỗ ngồi. Tính 

số xe lớn, nếu loại xe đó được huy động. 

Bài 6. Hai tổ sản xuất được giao làm 800 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ 

tăng năng suất lao động, tổ I vượt mức 10%, tổ II vượt mức 20% nên cả hai tổ đã 

làm được 910 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch ? 

Bài 7. Một phòng họp có 150 người, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu có 

thêm 71 người thì phải kê thêm hai dãy ghế và mỗi dãy ghế phải bố trí thêm 3 

người nữa. Hỏi lúc đầu phòng họp có bao nhiêu dãy ghế? 

Bài 8. Một đội sản xuất phải làm 1000 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng 

năng suất lao động, mỗi ngày đội làm thêm được 10 sản phẩm so với kế hoạch. Vì 

vậy, chẳng những đã làm vượt mức kế hoạch 80 sản phẩm mà còn hoàn thành 

công việc sớm hơn 2 ngày so với quy định. Tính số sản phẩm mà đội sản xuất phải 

làm trong một ngày theo kế hoạch ? 

Bài 9. Một phòng họp có 360 ghế ngồi được xếp thành từng dãy và số ghế của từng dãy 

đều như nhau. Nếu số dãy tăng thêm 1 và số ghế của mỗi dãy tăng thêm 1, thì 

trong phòng có 400 ghế. Hỏi trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế, mỗi dãy có 

bao nhiêu ghế. 

Bài 10. Một đội xe phải chở 168 tấn thóc. Nếu tăng thêm 6 xe và chở thêm 12 tấn thóc 

thì mỗi xe chở nhẹ hơn lúc đầu là 1 tấn. Hỏi lúc đầu mỗi đội có bao nhiêu xe. 
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Bài 11. Một đội công nhân hoàn thành một công việc với mức 420 ngày công. Hãy tính 

số công nhân của đội,  biết rằng nếu đội tăng thêm 5 người thì số ngày để hoàn 

thành công việc sẽ giảm đi 7 ngày. 

Bài 12. Một người đi  từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 78 km. Sau đó 1 giờ người thứ hai 

đi từ tỉnh B đến tỉnh A hai người gặp  nhau tại địa điểm C cách B 36 km. Tính 

thời gian mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau, biết vận tốc người 

thứ hai lớn hơn vận tốc người thứ nhất là 4 km/h. 

Bài 13. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280 m. Người ta làm  một lối đi xung 

quanh vườn (thuộc đất vườn) rộng 2 m, diện tích còn lại để trồng trọt là 4256 m2. 

Tính kích thước (các cạnh) của khu vườn đó. 

Bài 14. Tìm hai số biết tổng bằng 19 và tổng các bình phương của chúng bằng 185. 


