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50 BÀI TOÁN BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG  

HỌC KỲ I LỚP 6 

1. BÀI TOÁN VỀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 

Bài 1: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để 

bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ? 

Lời giải 

Gọi x  là số đội được chia. 

Cần chia 24 bác sĩ và 108 y tá cho các tổ, nên  24;108x UC . Cần tìm x  lớn nhất nên 

 132;108x UCLN . 

Phân tích thành thừa số nguyên tố: 

Hỗ trợ của máy tính cầm tay CASIO fx-570VN PLUS: 

 Nhập vào máy tính 132 24 và bấm bằng =, sau đó bấm qx(FACT) để phân tích 

thành thừa số nguyên tố, màn hình hiển thị: 

 
 Tương tự cho 108: 

 
 

 

Vậy: 
324 2 3  , 

2 3108 2 3  . Nên   224;  108 2 3 12UCLN    . 

Hoặc có thể kiểm tra trực tiếp  24;  108 12UCLN   trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS: 

Nhập vào máy QO(GCD) 24q)108)=, màn hình hiển thị: 

 
 

 

Kết luận: Chia được nhiều nhất 12 đội, mỗi đội gồm 24 12 2   (bác sĩ) và 108 12 9   (y tá). 
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Bài 2: Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo, 36 cái bánh và chia đều ra các 

đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu dĩa, mỗi dĩa có 

bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh? 

Lời giải 

Gọi x  là số dĩa được chia. 

Cần chia 96 cái kẹo và 36 cái bánh vào các dĩa, nên  96;  36x UC . Cần tìm x  lớn nhất nên 

 96;  36x UCLN . 

Phân tích thành thừa số nguyên tố:  

596 2 3  , 
2 236 2 3  . Nên   296;  36 2 3 12UCLN    . 

Kết luận: Chia được nhiều nhất 12 dĩa, mỗi dĩa gồm 96 12 8   (cái kẹo) và 36 12 3   (cái 

bánh). 

Bài 3: Một lớp học có 28 nam và 24 nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ (số tổ nhiều hơn 1) sao cho số 

nam và số nữ trong các tổ là như nhau. Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất? 

Bài 4: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra 

thành các tổ sao cho số nam và nữ mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? 

Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? 

Bài 5: Lớp 6A có 18 bạn Nam và 24 bạn Nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự 

kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn 

nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao 

nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? 

Bài 6: Ba khối học sinh 6, 7, 8 của một trường xếp hàng đã tham gia đồng diễn thể dục. Khối 6 

có 144 học sinh, khối 7 có 135 học sinh, khối 8 có 117 học sinh. Nhà trường muốn xếp cả ba 

khối thành hàng dọc như nhau sao cho mỗi khối không có ai lẻ hàng. Hỏi có thể xếp mỗi khối 

thành ít nhất mấy hàng? (Không kể trường hợp xếp thành một hàng dọc) 

Lời giải 

Gọi x  là số học sinh ở mỗi hàng. 

Cần chia 144 học sinh khối 6, 135 học sinh khối 7 và 117 học sinh khối 8, nên 

 144;  135;  117x UC . Cần tìm x  lớn nhất nên  144;  135;  117x UCLN . 

Phân tích thành thừa số nguyên tố:  
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4 2144 2 3  , 
3135 3 5   và 

2117 3 13  . 

Nên   2144;  135;  117 3 9UCLN   . 

Kết luận: Chia được nhiều nhất 9 học sinh một hàng, trong đó khối 6 chia thành 144 9 16  , 

Khối 7 là 15 hàng và khối 8 là 13 học sinh. 

Thử trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS bằng cách tìm Ước chung lớn nhất của 3 số. 

Nhập vào máy tính  QOQO144q)135q)11 

7)=, màn hình hiển thị: 

 

 

Bài 7: Giáo viên chủ nhiệm muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một số 

phần thưởng như nhau để phát thưởng cho học sinh. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao 

nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tập vở? 

Bài 8: cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì và 192 tập giấy thành một số phần 

thưởng như nhau để trao trong dịp tổng kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao  hiêu 

phân thưởng? mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy? 

Bài 9: Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam, 48 quả quýt và 64 quả 

mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa đều bằng nhau. Hỏi có 

thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái mỗi loại? 

Bài 10: Giáo viên chủ nhiệm muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một số 

phần thưởng như nhau cho học sinh. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. 

Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bao nhiêu bút chi và bao nhiêu quyển vở. 

Bài 11: Người ta chia 374 quyển vở, 68 cái thước  và 918 nhãn vở thành một số phần thưởng 

như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng ? Khi đó mỗi phần thưởng 

có bao nhiêu  vở, thước và nhãn vở ? 

Bài 12: Một lớp học có 28 nam và 24 nữ.Có bao nhiêu cách chia đều học sinh thành các tổ với 

số tổ nhiều hơn 1 sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau? Cách 

chia nào để mỗi tổ có số hoc sinh ít nhất. 

Lời giải 
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Gọi x  là số tổ được chia ( 1x  ).  

Cần chia 28 nam và 24 nữ vào các tổ, nên  28;24x UC .  

Ta có:   228;24 4 2UCLN   . Vậy  1; 2;  4x . 

Vậy thu được hai cách chia tổ là chia làm 2 tổ và chia làm 4 tổ, trong đó: 

+ Nếu chia 28 nam và 24 nữ vào 2 tổ thì mỗi tổ có 28 2 14   nam và 24 2 12   nữ. 

+ Nếu chia 28 nam và 24 nữ vào 4 tổ thì mỗi tổ có 28 4 7   nam và 24 4 6   nữ. 

Trong đó cách chia thành 4 tổ sẽ có ít học sinh nhất. 

Bài 13: Một đội văn nghệ gồm 141 nam và 96 nữ về một quận biểu diễn. Muốn phục vụ được 

nhiều phường hơn, đội dự định chia thành tổ và phân đều nam và nữ vào các tổ. Hỏi có bao 

nhiêu cách chia tổ, mỗi tổ có ít nhất bao nhiêu người?  

Bài 14. Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75cm và 105cm. Người ta muốn cắt tấm bìa 

thành những mảnh hình vuông có kích thước bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không thừa 

mảnh vụn. Tính độ dài lớn nhất của hình vuông. 

Bài 15: Một đơn vị bộ đội xếp hàng 20, 25, 40 dư lần lượt 13, 18, 33 người.Tính số người của 

đơn vị bộ đội đó biết rằng số người là số nguyên tố có 3 chữ số lớn hơn 142 

Bài 16 : Trong một đợt trồng cây, một tổ học sinh lớp 6 đã trồng được một số cây. Số đó là nhỏ 

nhất đem chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 thì dư 4, chia cho 10 thì dư 9. Hỏi số cây 

trồng được là bao nhiêu? 

Bài 17 : Một trường học có số học sinh xếp hàng 13, 17 lần lượt dư 4 em và 9 em. Xếp hàng 5 

thì vừa hết. Tìm số học sinh của trường biết rằng số học sinh vào khoảng từ 2500 đến 3000 học 

sinh. 

Bài 18: Bạn Hải thích chơi tem, bạn đã sưu tập được 710 chiếc tem và chia ra như sau: có 70 

chiếc ra đời cách đây trên 40 năm, 210 chiếc ra đời cách đây 25 năm. Số tem còn lại ra đới trong 

những năm gần đây. Bạn muốn chia đều những chiếc tem vào các album tem. Hỏi bạn có bao 

nhiêu cách chia và cách chia nào thì số album ít nhất cần có (khác 1) là bao nhiêu? Tính số tem 

trong mỗi album khi đó? 

Bài 19: Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75cm và 105cm. Ta muốn cắt tấm bìa thành 

những mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không thừa mảnh vụn. Tính 

độ dài lớn nhất của hình vuông. 
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2. BÀI TOÁN VỀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 

Bài 1: Trường THCS HAI DUONG có khoảng từ 900 đến 950 học sinh. Khi xếp vào hàng 20, 

25, 30 thì không còn dư một ai. Tìm số học sinh của trường. 

Lời giải 

Gọi số học sinh cần tìm là a . Theo đề bài a  chia hết cho 20, 25, 30 nên  20;25;30a BC . 

Trước tiên, tìm  20;25;30BCNN . 

Phân tích thành thừa số nguyên tố: 

Hỗ trợ của máy tính cầm tay CASIO fx-570VN PLUS: 

 Nhập vào máy tính  20 và bấm bằng =, sau đó bấm qx(FACT) để phân tích thành thừa số 

nguyên tố, màn hình hiển thị: 

 
 Tương tự cho 25 và 30: 

  
 

 

Vậy: 
220 2 5  , 225 5 , 30 2 3 5   . Nên   2 220;25;30 2 3 5 300BCNN     . 

Hoặc có thể kiểm tra trực tiếp  12;15;18BCNN  trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS: Nhập 

vào máy QP20q)QP(LCM)25q)30))= 
, màn hình hiển thị:  

  
 

 

Vậy  20;25;30BC  là bội của 300.    300 300;600;900;1200;1500;...B  .  

Có thể sử dụng chức năng bảng TABLE nhằm liệt kê các bội số của 180 như sau: 

 Vào chế độ TABLE bằng cách bấm w7 

 Nhập vào hàm số 180Q), màn hình hiển thị: 
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, bấm bằng =, máy hỏi nhập Start? bấm 1=, máy hỏi End? bấm 10=, máy hỏi Step? bấm 1=, màn 

hình hiển thị (có thể bấm mũi tên xuống trên nút Replay để đọc các kết quả tiếp theo): 

  
 

 

Trường THCS HAI DUONG có khoảng từ 900 đến 950 học sinh nên số học sinh của trường là 

900 học sinh.  

Bài 2: Một khối học sinh khi xếp vào hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa 1 em, 

nhưng khi xếp vào hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh đó, biết rằng số học sinh đó chưa đến 400 

em. 

Lời giải 

Gọi số học sinh cần tìm là a . Theo đề bài 1a   chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6  và 7a  

 1 2;3;4;5;6a BC  . 

Ta có: 24 2 , 6 2 3   nên   22;3;4;5;6 2 3 5 60BCNN     . 

Suy ra  1 60;120;180;240;300;360a  . Suy ra  61;121;181;241;301;361a . 

Vì 7a  nên 301a  . 

Bài tập tương tự: 

Bài 3: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2; hàng 3; hàng 4; hàng 5 đều thiếu 1 em. Biết rằng 

số đội viên của liên đội trong khoảng từ 150 đến 200 em. Tính số đội viên của liên đội? 

Bài 4: Một đoàn học sinh đi thăm quan bằng ô tô. Nếu xếp mỗi xe 45 hay 50 em đều thừa 2 em. 

Tính số học sinh đi thăm quan biết số học sinh vào khoảng từ 850 đến 950 em. 

Bài 5: Số học sinh khối 6 của trường THCS Nam Trung Yên vào khoảng từ 150 đến 216 em. 

Nếu xếp mỗi hàng 9 em, 12 em hay mỗi hàng 18 em đều thừa 1 em. Tìm số học sinh khối 6 của 

trường. 
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Bài 6: học sinh khối 6 khi xếp hàng 9, hàng 10, hàng 15 đều vừa đủ hàng. Biết học sinh khối 6 

trong khoảng 150 đến 200. Tính số học sinh khối 6. 

Bài 7: Học sinh của một trường khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 7 và hàng 9 đều vừa đủ 

hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh trong khoảng từ 1600 đến 2000 bạn. 

Bài 8: Một tủ sách khi xếp thành từng bỏ 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số 

sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách đó. 

Bài 9: Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng hay 18 hàng đều dư ra 9 

học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh đó lớn hơn 

300 và nhỏ hơn 400. 

Bài 10: Một trường tổ chức cho khoảng từ 600 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số 

học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không dư. 

Bài 11: Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thừa 1 người. Biết số 

học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C. 

Bài 12: Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thiếu 1 người. Biết số 

học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C. 

Bài 13: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ 

bó. Tìm số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150. 

Bài 14: Nhà trường tổ chức cho khoảng  700 đến 800 học sinh đi tham quan. Tính số học sinh đi 

tham quan biết rằng nếu xếp lên mỗi xe 40 hay 45 học sinh đều vừa đủ? 

Bài 15: Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 10, hàng 12 hay hàng 15 đều dư 5 người. Hỏi đơn vị bộ 

đội đó có bao nhiêu người biết rằng số người trong khoảng từ 300 đến 400 người? 

Bài 16: Một trường THCS xếp hàng 20, 25, 30 đều dư 15 nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số 

học sinh của trường đó, biết rằng số học sinh của trường đó chưa đến 1000 học sinh.? 

Bài 17: Số học sinh trong cùng 1 trường THCS trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Khi xếp 

hàng 12, hàng 15 hay hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh của trường THCS đó. 

Một số bài toán tương tự: 

Bài 18: Số học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2 hàng 3 đều vừa đủ. Nhưng xếp thành hàng 4 thì 

thừa 2 và xếp thành hàng 8 thì thừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. 

Tính số học sinh lớp 6C. 

Lời giải 

Gọi số học sinh cần tìm là a  35 60a  . Theo đề bài a  chia hết cho 2, 3 nên  2;3a BC .  
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 Ta có  2;3 6BCNN  . Suy ra  36;42;48;54;60a .  

Vì a  chia 4 dư 2 và a  chia 8 dư 6 nên 54a  . 

Bài 19: Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3 đều thừa 1 người. hàng 4, hàng 8 đều thừa 

3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp đó. 

Bài 20: Khối của một trường có chưa tới hs, khi xếp hàng 10, 12, 15 đều thừa 3 học sinh. Nhưng 

xếp hàng 11 thì vừa đủ. Tính xem khối 6 đó có bao nhiêu học sinh? 

Bài 21: Ba con thuyền cập bến theo cách sau: 

Thuyền thứ nhất cứ 5 ngày cập bến một lần. Thuyền thứ hai cứ 10 ngày cập bến một lần. Thuyền 

thứ ba cứ 8 ngày cập bến một lần. Lần đầu ba thuyền cùng cập bến vào một ngày. Hỏi sau ít nhất 

bao nhiêu ngày thì cả ba thuyền cùng cập bến? 

Lời giải 

Gọi số ngày cần tìm là a . Theo đề bài a  chia hết cho 5, 10, 8 nên  5;10;8a BC .  

Theo bài ra, cần tìm a  nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện. Nên  5;10;8a BCNN .  

Phân tích: 10 2 5  ; 
38 2 . Suy ra   35;10;8 2 5 40BCNN     

Vậy sau ít nhất 40 ngày thì cả ba thuyền cùng cập bến vào cùng một ngày. 

Bài toán tương tự: 

Bài 22: Hưng, Bảo, Ngọc đang trực nhật chung với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hưng cứ 4 

ngày trực nhật một lần, Bảo 8 ngày trực nhật một lần, Ngọc 6 ngày trực một lần. Hỏi sau ít nhất 

mấy ngày thì Hưng, Bảo, Ngọc lại trực chung lần tiếp theo? Khi đó mỗi bạn trực nhật mấy lần? 

Bài 23: Bạn An cứ 4 ngày lại trực nhật một lần. Bạn Bình cứ 6 ngày lại trực nhật một lần. bạn 

Cường cứ 8 ngày lại trực nhật một lần. Ba bạn cùng trực nhật lần đầu tiên hôm thứ 2. Hỏi sau ít 

nhất bao nhiêu ngày ba bạn lại cùng trực nhật? 

Bài 24: Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. 

Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. 

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đên thư viện. 

Bài 25: Có 3 cái chuông điện. Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo một lần, chuông thứ hai cứ 10 phút 

reo một lần , chuông thứ ba cứ 16 phút reo một lần. Cả ba chuông cùng reo một lúc vào 6 giờ 

sáng. 

a/ Hỏi cả ba chuông cùng reo lần tiếp theo vào mấy giờ? 
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b/ Khi đó mỗi chuông reo được bao nhiêu lần? 

Bài 26: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 120m, chiều rộng 48m. Người ta muốn trồng 

cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc có một cây và khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp 

bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp (khoảng cách giữa hai cây là số tự 

nhiên với đơn vị m). Khi đó tổng số cây trồng được là bao nhiêu? 

Lời giải 

Gọi khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là a  (m). 

Theo bài ra, ta có 120 a  và 48 a . Suy ra  120;48a UCLN . Vì tính khoảng cách lớn nhất 

giữa hai cây liên tiếp nên  120;48a UCLN . 

Phân tích:  3120 2 3 5   , 448 2 3  , suy ra   3120;48 2 3 24UCLN    . 

Tìm nhanh UCLN trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS: 

Nhập vào màn hình máy tính QO120q)48)thì màn hình hiển thị: 

 

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp cần tìm là 24 m. 

Chu vi của vườn:  2 120 48 336  . 

Tổng số cây trồng được là: 336 24 14   cây. 

Bài tập tương tự:  

Bài 27: Có ba chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ có một loại sách. Mỗi cuốn toán 

dày 15mm. mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp sao cho ba chồng 

sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó. 

Bài 28: Một vườn hình chữ nhât có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây 

xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn một cây và khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là bằng 

nhau.  Tính khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp (khoảng cách giữa 2 cây là số tự nhiên với 

đơn vị là m). Khi đó tổng số cây là bao nhiêu? 

Bài 29: Một thùng hàng  có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 320cm, chiều  rộng 192 cm, chiều 

cao 224 cm. Người ta muốn xếp các hộp có dạng hình lập phương vào trong thùng chứa hàng sao 

cho các hộp xếp khít theo cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao của thùng. Các hộp hình lập 
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phương có độ dài lớn nhất là bao nhiêu ? (số đo cạnh của hình lập phương là số tự nhiên với đơn 

vị là m). 

Bài 30: Thư viện của trường có trên 2000 bản sách. Nếu xếp 100 bản vào một tủ thì thừa 12 bản. 

Nếu xếp 120 bản vào một tủ thì thiếu 108 bản, nếu xếp 150 bản vào một tủ thì thì thiếu 138 bản. 

Tính chính xác số bản sách của thư viện. 

Bài 31: Số HS của một trường trong khoảng từ 2500 đến 2600. Nếu toàn thể HS của trường xếp 

hàng 3 thì thừa một bạn, xếp hàng 4 thì thừa 2 bạn, xếp hàng  5 thì thừa 3 bạn, xếp hàng 7 thì 

thừa 5 bạn. Tính số HS của trường? 

3. Tài liệu tham khảo 

1/ Đề cương ôn tập Toán 6 Học kì 1 năm học 2017-2018, Trường THCS Ngô Gia Tự, Thành phố 

Hà Nội. 

2/ Đề cương ôn tập Toán 6 Học kì 1 năm học 2017-2018, Trường THCS Nam Trung Yên, Thành 

phố Hà Nội. 
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