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NHÌN LẠI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP 

PHƢƠNG TRÌNH 

cùng với sự hỗ trợ của máy tính CASIO fx-570VN PLUS 

Quan sát các bài toán ở mức độ cơ bản sau: 

Học sinh cần ghi nhớ công thức liên hệ Vận tốc v  - Quãng đường s  - Thời gian t  sau: 

.
s s

s v t t v
v t

      

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 15km/h, lúc về An phải 

giảm vận tốc 3km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút .Tính quãng đường từ 

nhà An đến trường? 

Bài toán 2: Mỗi ngày mẹ bạn Bình đưa bạn đi học từ nhà đến trường với vận tốc 30km/h và từ 

trường về nhà với vận tốc 20km/h,do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là 12 phút . Tính 

quãng đường từ nhà đến trường. 

 

Bài toán 3: Một ô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai . Thời gian lúc đi là 2 giờ 24 

phút. Lúc về do đường vắng hơn lúc đi nên thời gian lúc về là 2 giờ, biết vận tốc lúc về nhanh 

hơn vận tốc lúc di là 10 km/h.  

Tính quãng đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai . 

Bài toán 4: Một xe gắn máy đi đoạn đường từ A đến B dài 70km. Lúc về nó đi bằng đường khác 

dài 84km với vận tốc hơn vận tốc lúc đi là 6km/h.Tính vận tốc lúc đi biết thời gian lúc về bằng 

thời gian lúc đi. 

Bài toán 5: Một ôtô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi từ A đến B ôtô chạy với vận tốc 50km/h, 

lúc về từ B đến A ôtô chạy với vận tốc 60km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là giờ. 

Tính độ dài quãng đường AB.  

 

Bài toán 6: Một ôtô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi từ A đến B ô tô chạy với vận tốc 

80km/h, lúc về từ B đến A ô tô chạy với vận tốc 60km/h, vì vậy thời gian về nhiều hơn thời 

gian đi là giờ. Tính độ dài quãng đường AB? 

Bài toán 7: Giải toán bằng cách lập phương trình:  

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h rồi từ B quay về A với vận tốc 50km/h. Cả đi và về 

mất một thời gian là 5 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường AB. 

Bài toán 8: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất 

phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả 

hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc 

trung bình của xe máy? 
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Bài toán 9: Lúc 7 giờ 30 phút , bạn Bảo đi xe đạp từ nhà đến hồ bơi với vận tốc 15km/h. Bạn 

Bảo ở đó học bơi 1 giờ và về nhà. Khi đi về bạn Bảo đi với vận tốc 12km/h và về nhà lúc 9 giờ 6 

phút. Tính quãng đường từ nhà bạn đó đến hồ bơi. 

Bảy bài toán trên đều có dạng so sánh thời gian về và thời gian đi, so sánh vận tốc đi và vận tốc 

về. Đây chính là điểm mấu chốt để lập phương trình, nhờ đó tìm ra được ẩn $x$ (tùy vào bải toán 

mà đặt x  là một trong hai đại lượng còn lại).  

“Mẹo” làm các bài toán này như sau: 

Bước 1: Đặt x , thông thường đề bài hỏi tìm đại lượng nào, ta sẽ đặt ngay x  là đại lượng đó. 

Bước 2: Xác định cụm từ nào có yếu tố hơn, kém hoặc bằng nhau để từ đó lập phương trình phụ 

thuộc vào đại lượng hơn kém này. 

Bước 3: Từ thông tin được cho ở các vế câu còn lại, thiết lập các yếu tố liên quan tới phương 

trình. 

Giải chi tiết Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 15km/h, lúc 

về An phải giảm vận tốc 3km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút .Tính quãng 

đường từ nhà An đến trường? 

Phân tích: Nhận thấy ngay đặt x  là quãng đường, tuy nhiên một cách phân tích khác như sau: 

Trong bài toán có nhắc tới “thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút” nên chọn đây là 

yếu tố để lập phương trình. Mặt khác, không đặt x  là thời gian. 

Quan sát các vế còn lại, nhận thấy vận tốc đã được cho chính xác “vận tốc trung bình 15km/h, 

giảm vận tốc 3km/h” nên cũng không chọn x  là vận tốc. 

Vậy đặt x   là quãng đường. 

           

Lời giải 

Gọi x  (km) là quãng đường từ nhà An tới trường, 0x  .  

Vận tốc trung bình lúc đi 15km/h nên thời gian từ nhà tới trường là: 
15

x
 (h). 
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Vận tốc trung bình lúc về ít hơn lúc đi 3km/h nên thời gian về là 
12

x
 (h). 

Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút hay 
10 1

60 6
  (h) nên ta có phương trình: 

1 1 1 1
10

12 15 6 12 15 6

x x
x x
 

       
 

 

Vậy quãng đường từ nhà An tới trường là 10 km. 

Tìm nghiệm bằng máy tính CASIO fx-570VN PLUS: 

aQ)R12$paQ)R15$Qr1a6qr= 
 

 

Bài toán 3: Một ô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai. Thời gian lúc đi là 2 giờ 24 

phút. Lúc về do đường vắng hơn lúc đi nên thời gian lúc về là 2 giờ, biết vận tốc lúc về nhanh 

hơn vận tốc lúc đi là 10 km/h.  

Tính quãng đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai . 

Phân tích: Vì “vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc di là 10 km/h” nên không gọi x  là vận 

tốc và biết chính xác thời gian lúc đi và lúc về nên cũng không gọi x   là thời gian. 

Lời giải 

Gọi $x$(km) là quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai, 0x  .  

Thời gian lúc đi 2 giờ 24 phút bằng 
24 12

2
60 5

   (h) nên vận tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh tới 

Đồng Nai là: 
5

12 12

5

x x
  (km/h). 

Thời gian lúc về 2 giờ nên vận tốc từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh là: 
2

x
 (km/h). 

Vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi là 10 km/h nên ta có phương trình: 

5
10 30.

12 2

x x
x     
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Tìm nghiệm bằng máy tính CASIO fx-570VN PLUS: 

 

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai là 30km. 

Ta phát triển sang bài toán chuyển động ngược chiều như sau: 

Học sinh cần ghi nhớ một số công thức sau: 

Cho hai vật thể cùng xuất phát tại một thời điểm, chuyển động trên một quãng đường, nhưng 

ngược chiều nhau. 

Khi hai vật thể gặp nhau thì: 1 2 1 2;  S S S t t     không kể thời gian đi sớm. Trong đó S  là 

quãng đường, 1 2,  S S  lần lượt là quãng đường mà mỗi vật thể đi được cho tới khi gặp nhau. 1 2,  t t  

là thời gian vật thể 1, 2 đi trên quãng đường 1 2,  S S . 

Bài toán 1: Một xe máy và ôtô đi từ A đến B (ngược chiều) dài 90km biết vận tốc của ôtô lớn 

hơn vận tốc của xe máy là 10km/h sau 2h thì xe máy và ôtô gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe.  

 

Bài toán 2: Hai Ô tô cùng khởi hành từ hai bến cách nhau 175km để gặp nhau. Xe 1 đi sớm hơn 

xe 2 là 1h30 phút với vận tốc 30km/h. Vận tốc của xe 2 là 35km/h.  

Hỏi sau mấy giờ hai xe gặp nhau? 

Cách giải 1: Quy về một mốc thời gian xuất phát. 

                

 

 

 

Biết được vận tốc xe 1 đi là 30km/h nên quãng đường xe 1 đi được cho tới thời điểm mà xe 2 

xuất phát đi từ B là 1 30.1,5 45S    km. 

Gọi thời gian xe 1 đi từ D tới thời điểm gặp nhau C là x  (h), đây cũng là thời gian xe 2 đi từ B 

tới C. 

Xe 1 xuất phát 

tại A 

Xe 1 đi được 

1h30p tới D 

Xe 2 xuất phát 

tại B 

2 xe gặp nhau 

C 
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Ta có phương trình: 

45 30 35 175 65 130 2x x x x        

Vậy sau 2h kể từ khi xe 2 đi thì hai xe gặp nhau. 

Cách giải 2: Cũng trên ý tưởng của cách giải 1, gọi x  (h) là thời gian xe 1 đi tới chỗ gặp nhau kể 

từ thời điểm bắt đầu xuất phát, 1,5x  . 

Suy ra thời gian xe 2 đi từ vị trí B tới chỗ gặp nhau là 1,5x  (h). 

Ta có phương trình: 

 30 35 1,5 175 2x x x      

Tìm nghiệm bằng máy tính CASIO fx-570VN PLUS: 

 

Vậy kể sau 3,5h từ khi xe 1 đi, hay sau 2h kể từ khi xe 2 đi thì hai xe gặp nhau. 

 

 


