
Bài 1.54 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) 

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài tập cuối chương I trang 28 

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 1.54 trang 28 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống: 

Giải Bài 1.54 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức 

Câu hỏi: Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai 

mươi mốt nghìn chín trăm linh tám. 

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a 

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào? 

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu? 

Giải 

- Số mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám 

được viết là 15 267 021 908. 

=> Vậy số tự nhiên a là 15 267 021 908. 

a) Số a có 11 chữ số. Số tự nhiên a viết bởi dãy chữ số: 1; 5; 2; 6; 7; 0; 2; 1; 9; 0; 8 

Ta thấy chữ số 0 xuất hiện 2 lần, chữ số 1 xuất hiện 2 lần, chữ số 2 xuất hiện 2 lần nhưng khi viết 

tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần. 

Gọi A là tập hợp các chữ số của a => tập hợp các chữ số của a là A = {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}. 

b) Số a có 267 triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7. 

c) Trong a có 2 chữ số 1, tính từ trái qua phải: 

- Chữ số 1 thứ nhất nằm ở hàng chục tỉ có giá trị là: 10 000 000 000 

- Chữ số 1 thứ hai nằm ở hàng nghìn có giá trị là 1 000. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết 

nối tri thức: Bài 1.54 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt. 
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