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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 CHUYỂN ĐỘNG) 

Bài 1. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên 

thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB? 

Bài 2. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với 

vận tốc ấy, ô tô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do đó để kịp đến B đúng thời gian đã định, người 

đó phải tăng tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB. 

Bài 3: Hai xe khách khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 140 km , đi ngược chiều 

nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau . Tính vận tốc của mỗi xe, biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B 

là 10 km. 

Bài 4. Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ Bắc Ninh đi Thuận Thành. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất 

phát từ Bắc Ninh đến Thuận Thành với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20 

km/h. Cả hai xe đến Thuận Thành vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường Bắc Ninh – 

Thuận Thành và vận tốc trung bình của xe máy. 

Bài 5: Lúc 7h một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/giờ. Sau đó một giờ, người thứ hai 

cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/giờ. Hỏi đến mấy giờ người thứ hai mới đuổi kịp người 

thứ nhất? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km? 

Bài 6: Một xe ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Sauk hi đi được 1 giờ thì xe bị hỏng phải 

dừng lại sửa 15 phút. Do đó để đến B đúng giờ dự định ô tô phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng 

đường AB? 

Bài 7: Hai người đi từ A đến B, vận tốc người thứ nhất là 40km/h, vận tốc người thứ hai là 25km/h. Để đi 

hết quãng đường AB, người thứ nhất cần ít hơn người thứ hai là 1h 30 phút. Tính quãng đường AB? 

Bài 8: Một ca-no xuôi dòng từ A đến B hết 1h 20 phút và ngược dòng hết 2h. Biết vận tốc dòng nước là 

3km/h. Tính vận tốc riêng của ca-no? 

-----------------------Hết----------------------- 
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