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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN TOÁN 8 

(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Corona) 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Các bước để giải toán bằng cách lập phương trình: 

 Bước 1: Lập phương trình 

  – Đặt ẩn số và điều kiện cho ẩn phù hợp. 

  – Biểu diễn các dữ kiện bài toán chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết. 

  – Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng. 

 Bước 2: Giải phương trình đã lập. 

 Bước 3: Kiểm tra điều kiện và đưa ra kết luận của bài toán 

II.  BÀI TẬP (DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT) 

Bài toán  1: Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức 

hợp lý nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp sản xuất không 

những vượt mức dự định 255 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp 

đã rút ngắn được bao nhiêu ngày? 

Bài toán  2: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ 

đã sản xuất được 57 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt 

mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

Bài  toán 3: Hai công nhân được giao làm một số sản phẩm, người thứ nhất phải làm ít hơn 

người thứ hai 10 sản phẩm. Người thứ nhất làm trong 3 giờ 20 phút, người thứ hai làm trong 2 

giờ, biết rằng mỗi giờ người thứ nhất làm ít hơn người thứ hai 17 sản phẩm. Tính số sản phẩm 

người thứ nhất làm đước trong một giờ? 

Bài  toán 4: Một lớp học tham gia trồng cây ở một lâm trường trong một thời gian dự định với 

năng suất 300 cây/ngày. Nhưng thực tế đã trồng thêm được 100 cây/ngày. Do đó đã trồng thêm 

được tất cả là 6 cây và hoàn thành trước kế hoạch 01 ngày. Tính số cây dự định trồng. 

Bài toán 5: Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. 

Nhưng khi thực hiện nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với 

dự định. Do đó tổ đã hàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện mỗi ngày tổ 

làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài toán 6: Theo kế hoạch một tổ công nhân phải sản suất 360 sản phẩm. Đến khi làm việc, do 

phải điều 3 công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định là 

4 sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân? Biết rằng năng suất lao động của mỗi công 

nhân là như nhau. 

Bài toán 7: Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai 

may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may 

nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo? 

Bài toán 8: Một công nhân dự định làm 150 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Sau khi làm 

được 2 giờ với năng suất dự kiến, người đó đã cải tiến các thao tác nên đã tăng năng suất được 2 

sản phẩm mỗi giờ và vì vậy đã hoàn thành 150 sản phẩm sớm hơn dự kiến 30 phút. Hãy tính năng 

suất dự kiến ban đầu? 
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