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Bộ đề Violympic Toán lớp 5 năm 2015 - 2016
Bài 1: Cóc vàng tài ba (Chọn đáp án đúng): Điền số
Câu 1: 68km 9m=………….…m.
Câu 2: 9 km 68 m = …………………. ..m.
Câu 3: 19m 8cm=……………………cm.
Câu 4: 5 km 2 175 m 2 = ……………………m 2 .
Câu 5: 4km 2 45m 2 = ……………….…m 2 .
Câu 6: 7km 2 8m 2 =………………...m 2 .
Câu 7: 15m 2 9cm 2 = ….................cm 2 .
Câu 8: 4cm 2 6mm 2 =…mm 2 Số thích hợp để điền vào chỗ…là: …………........
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả .......................... số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 10: Hãy cho biết có tất cả ......................... số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ: (Điền số)

Câu 1: Tính : 3
2

: 1
2

= ……………….

Câu 2: Phân số thập phân 8689
100

số thập phân…...................

Câu 3: Phân số thập phân 68
1000

được viết thành số thập phân…......................

Câu 4: Tính: 1
2

- 1
3

x 1
4

= ……..............

Câu 5: Tính: 1
2

: 3 x 1
4

= …….....................

Câu 6: Tính: 1 - 1
2

: 2 = ……....................

Câu 7: Tính: 1
5

: 1
6

- 1 = ….....................

Câu 8: Tính: ( 319
8

- 15
9

) - ( 311
8

- 13
9

) =…...................

Câu 9: Tính: 12
2

- 11
4

= …….................

Câu 10: Tính: 1
2

: 1
3

: 1
4

= ……................

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:
1/ Hiệu 2 số là 216. Tỉ của 2 số là 3

5
. Tìm hai số đó? Số bé là: ........; Số lớn là: ......

2/ Hiệu 2 số là 306. Tỉ của 2 số là 2
5
. Tìm hai số đó? Số bé là:........; Số lớn là:.........

3/ Hiệu 2 số là 85. Tỉ của 2 số là 11
2

. Tìm hai số đó? Số bé là:......; Số lớn là:........
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4/ Hiệu 2 số là 154. Tỉ của 2 số là 12
3

. Tìm hai số đó? Số bé là:......; Số lớn là:......

5/ Hiệu 2 số là 402. Tỉ của 2 số là 13
4

. Tìm hai số đó? Số bé là:....; Số lớn là:......

BÀI 4: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

BÀI 5: Cóc vàng tài ba: (Chọn các giá trị bằng nhau)

1/ Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/8 ; b/ 12 ; c/11 ; d/10 (b/12).

2/ Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/34 ; b/ 38 ; c/37 ; d/36 (b/38)

3/ Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/15 ; b/ 16 ; c/14 ; d/18 (b/16)

4/ Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/31 ; b/30 ; c/32 ; d/28 (b30)

5/ Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 30 ; b/ 31 ; c/ 32 ; d/28 (a/30)

6/ Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 10 ; b/11 ; c/5 ; d/9 (b/11)

7/ Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 98; b/ 99 ; c/ 101 ; d/100 (d/100)

8/ Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:

13/2013 < 17/2013 < 19/2013 <

20/2013 < 21/2013 < 24/2013 <

30/2013 < 39/2013 < 39/1997 <

39/1995 < 39/1993 < 100/98 < 100/95

< 100/92 < 100/85 < 100/83 < 100/49

< 100/33 < 100/29 < 100/21 .
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a/199 ; b/197 ; c/198 ; d/201. 198.

9/ Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:

a/ 367 ; b/ 359 ; c/ 354 ; d/ 363 363

10/ Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:

a/ 188 ; b/184 ; c/186 ; d/190 188

BÀI 6: Vượt chướng ngại vật:

1/ Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163. (923; 1086)

2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15. (69)

3/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20. (389)

4/ Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10. (43210)

5/ Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12. (63210)

6/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215. (107; 108)

7/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419. (209; 210)

8/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009. (1004; 1005)

9/ Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338. (168; 170)

10/ Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694. (346; 348)

BÀI 7: Đi tìm kho báu:

1/ Tổng 2 số bằng 486. Biết nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn. Số

bé là:........

2/ Tổng 2 số tự nhiên bằng 321. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 5. Số

bé:......; Số lớn:........

3/ Trong một phép chia hai số tự nhiên. Biết thương bằng 3 số dư bằng 7 và biết số bị

chia hơn số chia 199 đơn vị. Số bị chia của phép chia đó là:........

4/ Tích 2 số giảm đi 1176 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị. Vậy thừa số thứ

hai là:........

5/ Tích 2 số tăng thêm 845 đơn vị nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị. Vậy thừa số thứ

nhất là:........

BÀI 8: Khỉ con thông thái:

2 : 5
12

x 9
20

= .......... ; 2 1
3
= …… ;
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1
8

+ 7
12

- 1
2
= ……; 1

2
: 2
3
= ……… ;

4
5
: 5
6

: 1
3
= ……... ; 4 3

5
= ……..… ;

3 + 2
3

= …….… ; 3
8
x 4
9
: 1
2
=…..….. ;

1 1
2

= …..….. ; 3 + 2 1
2
= ………. ;

BÀI 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1: Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như

thế hết bao nhiêu tiền?

Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết đồng.

Câu 2: Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức

đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương?

Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.

Câu 3: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết

16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được km.

Câu 4: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5

ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa (Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn

lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?

Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong ngày nữa.

Câu 5: Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có

150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người

như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ngày.

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé!

Câu 6:
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Câu 7: +

Câu 8: + :

Câu 9: - ×

Câu 10: - -

Bài 10: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: Trung bình cộng của hai số là 42,5. Tìm hai số biết rằng số bé bằng 2/3 số lớn.
Câu 2: Tìm một số biết rằng số đó gấp lên 2,4 lần rồi giảm số đó đi 2,5 lần thì được kết
quả là 12, 96.
Câu 3: Hai hình vuông có số đo cạnh gấp nhau 3 lần. Hỏi chu vi của hai hình đó gấp nhau
bao nhiêu lần?
Câu 4: Tính: (0,25 x 36 + 0,1 x 110) x 0,5 - (150 x 0,2 - 96 : 4)
Câu 5: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 8,5. Trung bình cộng của số thứ
hai và số thứ ba là 8,1. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 7,35. Tìm số lớn
nhất.
Câu 6: Cho các số 0; 2; 3; 5. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau
mà mỗi số có đủ cả bốn chữ số đã cho.
Câu 7: Tính:
5,1 + 6,4 + 7,7 + 9 + 10,3 + 11,6 + 12,9 + 14,2 + 15,5 + 16,8 + 18,1 + 19,4 + 20,7 = .......
Câu 8: Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20
công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo đó trong bao
nhiêu ngày?
Câu 9: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi
sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi bố gấp ba lần tuổi con?
Bài 11: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
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Bài 12: Điền số thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1: Khối 5 của một trường tiểu học thi đua làm kế hoạch nhỏ. Lớp 5A thu được 2 tạ
15 kg giấy vụn. Lớp 5B thu ít hơn lớp 5A là 1 yến và nhiều hơn lớp 5C là 1 yến 3kg. Hỏi
cả ba lớp thu được tất cả bao nhiêu tạ giấy vụn?
Câu 2: Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau ba năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay
con bao nhiêu tuổi?
Câu 3: Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 1km 450m. Chiều cao bằng 0,8 độ
dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông?
Câu 4: Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 670m đường.
Ngày thứ hai sửa được gấp đôi ngày thứ nhất. Ngày thứ ba sửa hơn trung bình cộng của
hai ngày đầu là 56m. Hỏi cả ba ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki – lô – mét
đường?

Câu 5: Tìm x biết:
Câu 6: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng của số đó với các chữ số của nó là
103
Câu 7: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau 10
ngày đơn vị đó được bổ sung một số người, do đó anh quản lý tính ra số gạo còn lại chỉ
đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
Câu 8: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
Câu 9: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 4.
Câu 10: Cho năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số
khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5?
Bài 13: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tỉ số phần trăm giữa 7,168 và 5,6 là:
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a. 78,125% b. 12,8% c. 128% d . 1,28%

Câu 2: Tỉ số phần trăm giữa 553,8 và 213 là:

a. 0,26% b. 26% c. 2,6% d. 260%

Câu 3: 3,5% của 10 000 000 đồng là:

a. 3 500 đồng b. 3 500 000 đồng c. 35 000 đồng d. 350 000 đồng

Câu 4: 55,5% của một số là 1226,55. Số đó là:

a. 2220 b. 2210 c. 2201 d. 2120

Câu 5: Cho hai số 10,35 và 45. Tỉ số phần trăm của tổng hai số đó với 45 là:

a. 18,6% b. 43,4% c. 23% d. 123%

Câu 6: 25% của 960 lít là: ........... lít.

a. 240 b. 1280 c. 3840 d. 720

Câu 7: Tìm x, biết: (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + .... + (x + 28) = 195.
Vậy x = ...........

a. 7 b. 5 c . 15 d. 10

Câu 8: Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 1987. Biết giữa chúng có 100 số chẵn. Vậy số
lớn là:

a. 1094 b. 1893 c. 893 d. 940

Câu 9: Tỉ số giữa số dê và số cừu của một trang trại chăn nuôi là 60%. Biết trại chăn nuôi
đó có 800 con cừu. Vậy trại chăn nuôi đó có số con dê là: ........... con.

a. 480 b. 300 c. 288 d. 180
Câu 10: Trong sọt có 56 quả cam và 84 quả quýt. Tỉ số phần trăm của số cam so với tổng
số cam và số quýt là:

a . 150% b. 66,6% c. 60% d. 40%
Bài 14: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: Tính 318,5% : 5 = ............%

Câu 2: 47% của 3700 là: ...............
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Câu 3: Tổng của hai số là 936,5. Biết một nửa số thứ nhất bằng 0,75 lần số thứ hai. Tìm
hiệu của hai số đó.

Câu 4: Hiệu hai số tự nhiên là 536,4. Tính tổng của hai số đó biết rằng một nửa số thứ
nhất gấp đôi số thứ hai?

Câu 5: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có
bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 6: Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn
nam và 2 bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau?

Câu 7: Khối lớp 5 có 200 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm 78,5% tổng số học
sinh của khối. Vậy số học sinh giỏi của khối lớp 5 là: .......... em.

Câu 8: Có ba tổ dệt được 345m vải. Riêng tổ 1 dệt được 40% số vải. Vậy tổ 1 đã dệt
được ............. m.

Câu 9: Một cửa hàng có 3680kg gạo. Cửa hàng đã bán được 60% số gạo đó. Hỏi cửa
hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 15: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Cho hai số, biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/2 số thứ hai. Hỏi số thứ nhất bằng bao
nhiêu phần trăm số thứ hai.

Câu 2: Biết tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 4/3. Hỏi số thứ hai bằng bao nhiêu phần
trăm số thứ nhất?

Câu 3: Nam và Việt có 160 viên bi. Biết số bi của An bằng 40% tổng số bi của cả hai bạn.
Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Câu 4: Lần đầu một người bán một sản phẩm bị lỗ mất 12% giá mua vào. Hỏi lần sau
người đó phải bán một sản phẩm loại đó được bao nhiêu tiền để có tiền lãi đủ bù vào số
tiền bị lỗ. Biết rằng giá mua vào của mỗi sản phẩm đó là 50 000 đồng.

Câu 5: Một đội công nhân 60 người dự định hoàn thành một công việc trong 24 ngày.
Nhưng do có một số người đến thêm nên đội công nhân đã hoàn thành công việc trong 18
ngày. Tính số người đến thêm.


