
Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) 

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 11: Ước chung, ước chung lớn 

nhất. 

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT: 

Giải Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức 

Câu hỏi: Một đại hội bộ binh có ba trung đội: trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến 

sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc 

đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều 

nhất bao nhiêu hàng dọc? 

Giải 

Vì trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có 

chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng nên số hàng dọc là ƯC(24; 28; 36). 

Mặt khác để xếp được nhiều nhất số hàng dọc thì cũng chính là ta đi tìm ƯCLN(24; 28; 36) 

Ta có: 

24 = 23.3 

28 = 22.7 

36 = 22.32 

Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung của 24; 28 và 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2  

=> ƯCLN(24; 28; 36) = 22 = 4 

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 4 hàng dọc. 

-/- 

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: Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt. 
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