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Chủ đề: [Giải toán 6 Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài tập cuối Chương 1. 

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 6 trang 58 theo nội dung Bài tập cuối 

Chương 1 SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT  

Giải Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều 

Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt 

đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con 

đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách 

nhau 50m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để 

hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.  

Giải 

- Do số cột điện cũ dựng ở một bên đường được bắt đầu dựng từ đầu đường tới hết con đường và 

các cột điện được dựng cách nhau 75 m nên vị trí dựng các cột điện này là bội của 75 và không 

quá 1500.  

Mà các bội của 75 và không quá 1500 là: 0; 75; 150; 225; 300; 375; 450; 525; 600; 675; 750; 

825; 900; 975; 1050; 1125; 1200; 1275; 1350; 1425; 1500. 

Vậy ta có 21 cột điện cũ được dựng một bên đường (thứ tự từ cột 1 đến cột 21 tương ứng với các 

vị trí đặt cột từ vị trí 0m đến 1500m).  

- Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện cũng bắt đầu từ đầu đường, cách nhau 

50 m và tận dụng lại các cột cũ không phải dời đi, có nghĩa các vị trí cột cũ không phải dời đi là 

các bội chung của 50; 75 và không quá 1500. 

Ta có: 50 = 2 . 25 = 2 . 5
2
; 75 = 3 . 25 = 3 . 5

2
  

⇒ BCNN(50, 75) = 2 . 3 . 5
2
 = 150.  

Do đó ta có các bội chung của 50; 75 và không quá 1500 là bội của BCNN(50,75) = 150  và 

không quá 1500, đó là: 0; 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500.  

Vậy ta có 11 cột cũ được giữ lại tận dụng, tương ứng với thứ tự các cột điện cũ ở một bên là cột 

1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.  

Mà khoảng cách giữa các cột cũ là đều nhau và bằng 150 m và có 10 khoảng cách cần dựng thêm 

cột điện mới.  

Cho nên ta cần dựng thêm 2 cột điện mới ở vị trí cộng thêm 50 m và 100 m trong từng khoảng 

cách giữa hai cột cũ được giữ lại.  

Do đó, ở một bên đường, ta cần dựng thêm: 2 . 10 = 20 (cột điện mới)  
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Suy ra ở cả hai bên đường, ta cần dựng thêm số cột điện mới là:  

20 . 2 = 40 (cột điện mới) 

Tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là:  

4 000 000 . 40 = 160 000 000 (đồng) 

Vậy tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 160 triệu đồng.  

~/~ 

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

Diều: Bài 6 trang 58 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt. 


