
Bài 7.16 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] tập 2 - Bài 30. Làm tròn và ước lượng 

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 7.16 trang 36 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri 

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

Giải Bài 7.16 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Câu hỏi : Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An dự định mua 15 quyền vở, 5 

chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của một quyên vở, một chiếc bút bi, một chiếc bút chì lần 

lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ 

dùng học tập theo dự định không. 

Giải 

Mỗi quyển vở có giá 5 400 đồng nên mỗi quyển vở có giá không quá 6 000 đồng do đó số tiền 

An mua vở không quá: 

6 000. 15 = 90 000 (đồng) 

Mỗi bút bi giá 2 800 đồng nên mỗi bút bi giá không quá 3 000 đồng nên số tiền An mua bút bi 

không quá: 

3 000. 5 = 15 000 (đồng) 

Số tiền An mua bút chì là: 

3 000. 10 = 30 000 (đồng) 

Tổng số tiền An mua không quá: 

90 000 + 15 000 + 30 000 = 135 000 (đồng) 

Vậy với 150 000 đồng mẹ cho An, An đã đủ mua số đồ dùng học tập đó. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 7.16 trang 36 

Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt. 
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