
Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 (Cánh Diều) 

 

Chủ đề: [Giải toán 6 Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 2 - Chương IV. Một số yếu tố thống kê và xác 

suất 

     Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 2 trang 8 theo nội dung bài 1 

"Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu" sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 sách 

Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT 

Giải Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi 

Sau khi kiểm tra sức khoẻ, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao 

của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của các bạn trong 

cùng tổ như sau: 

140; 150; 140; 151; 142; 252; 154; 146; 138; 154. 

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. 

b) Dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lí không? Vì sao? 

c) Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu?  

Giải 

a) - Đối tượng thống kê là: Chiều cao (theo đơn vị cm) của các bạn trong cùng một tổ.  

- Tiêu chí thống kê: học sinh trong tổ của Châu với chiều cao tương ứng. 

b) Dãy số liệu của bạn Châu chưa hợp lí vì chiều cao trung bình của nam ở độ tuổi 11 là khoảng 

143,5 nên số liệu 252 cm vượt rất nhiều so với chiều cao trung bình ở độ tuổi này nên số liệu này 

là bất hợp lí.  

c) Bốn bạn có chiều cao thấp nhất lần lượt là: 138 cm, 140 cm, 140 cm, 142 cm. 

Chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong tổ của bạn Châu là: 

(138 + 140 + 140 + 142) : 4 = 140 cm. 

~/~ 

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

Diều: Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2. Chúc các em học tốt. 

https://doctailieu.com/giai-toan-6-sach-canh-dieu

