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BÀI TOÁN VỀ XẾP HÀNG (LỚP 3, 4) 

Biên soạn: Thầy Trần Hữu Hiếu 

STT Nội dung câu hỏi  

1 Tính từ đầu hàng, bạn An là người đứng đầu tiên trong hàng và 

bạn Bình đứng thứ 18. Hỏi có bao nhiêu bạn đứng giữa hai bạn 

ấy? 

 

2 Bạn An là người đứng thứ 6 trong hàng. Bạn Bình đứng thứ 18. 

Hỏi có bao nhiêu bạn đứng giữa hai bạn ấy? 

 

3 Một hàng có 30 người. Bạn An đang xếp hàng đứng thứ 12 từ 

trên xuống. Hỏi bạn An đứng thứ bao nhiêu nếu đếm từ cuối 

hàng lên? 

 

4 Có 30 bạn đang xếp hàng lên xe buýt. Bạn An đứng thứ 15 từ 

trên xuống, bạn Bình đứng thứ 20 từ dưới lên. Hỏi có bao nhiêu 

bạn đứng giữa An và Bình? 

 

5 Trong một hàng, Joe đang đứng ở vị trí thứ 4. Kate đứng sau 

Joe và có 5 người giữa họ. Hỏi Kate đứng ở đâu trong hàng? 

 

6 Có 14 người giữa người thứ 3 từ phía trước và người thứ 4 từ 

phía sau. Hỏi có bao nhiêu người trong hàng? 

 

7 Trong một hàng có số lẻ người. Có 7 người giữa người giữa và 

người thứ 2. Có bao nhiêu người trong dòng? 

 

8 John đang đứng ở nửa sau của một dòng từ phía trước. Có 4 

người giữa anh ta và người giữa và có 3 người đằng sau anh ta. 

Có bao nhiêu người trong dòng?  

 

9 Trong một dòng, Joe ở vị trí thứ 19 được tính từ phía trước và 

vị trí thứ 14 được tính từ phía sau. Có bao nhiêu người đứng 

trong hàng? 
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10 Kinda đang đứng trong một hàng và cô ấy ở vị trí thứ 5 được 

tính từ phía trước. Có bao nhiêu người trong hàng nếu có 6 

người đứng sau Kinda? 

 

11 Bob đang đứng trong một hàng, anh ta nhận thấy rằng anh ta 

ở vị trí thứ 5 và số người đứng sau anh ta gấp rưỡi số người 

đứng trước anh ta. Có bao nhiêu người trong hàng? 

 

12 Trong một hàng, Jack đứng ở vị trí thứ 4. Nếu Jack di chuyển 

xuống 3 người thì anh ta sẽ ở giữa dòng. Có bao nhiêu người 

đứng trong hàng?  

 

13 Trong một hàng, có 3 người giữa Joe và người thứ 8 được tính 

từ phía trước (Joe ở phía trước người đó). Có 15 người giữa 

Joe và Jack, 1 người phía sau Jack. Có bao nhiêu người đứng 

trong hàng? 

 

14 Zack và Jack đang đứng thành một hàng và có 3 người giữa họ 

(Zack trước Jack). Nếu Zack di chuyển xuống 5 người và Jack 

vượt lên 4 người, số người đứng sau Zack sẽ bằng với số trước 

Jack và bằng 2. Có bao nhiêu người trong hàng?  

 

15 Trong một hàng, tính từ phía trước, bạn Zack ở vị trí thứ 5. Nếu 

Zack di chuyển qua 5 người thì bạn ấy ở vị trí thứ 6 từ phía sau. 

Có bao nhiêu người trong hàng? 

 

16 Ông Joe đang đứng ở vị trí thứ 4 từ phía trước trong một hàng. 

Nếu anh ta di chuyển qua 3 người, anh ta sẽ là người ở giữa. Có 

bao nhiêu người đang đứng trong hàng?  

 

17 Cô Kate đang đứng ở vị trí thứ 3 trong hàng. Nếu cô ấy di 

chuyển xuống dưới 8 người, cô ấy sẽ cách 2 người ở giữa. Có 

bao nhiêu người đang đứng trong hàng? 
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18 Bạn Zack ở vị trí thứ 8 trong một hàng. Nếu 5 người cuối cùng 

từ phía sau di chuyển ra phía trước, anh ta sẽ ở vị trí thứ 9 

trong hàng từ phía sau. Có bao nhiêu người đứng trong hàng?   

 

19 Trong một cuộc diễu hành, Tom thông báo rằng có 5 người 

phía trước, 2 người phía sau, 8 người bên phải, 3 người bên 

trái. Có bao nhiêu người đang tham gia cuộc diễu hành? 

 

20 Bạn An đang xếp hàng đợi lên xe bus. Có tất cả 46 người đang 

xếp hàng và An thấy rằng số người đứng sau mình gấp đôi số 

người đứng trước mình. Hỏi An đứng thứ bao nhiêu từ đầu 

hàng xuống? 

 

 

 

 


