
Luyện tập 1 trang 69 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 38. Dữ liệu và thu thập dữ 

liệu. (Chương 9 - Dữ liệu và xác suất thực nghiệm). 

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 1 trang 69 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối 

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

Giải Luyện tập 1 trang 69 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Câu hỏi : Cho hai dãy dữ liệu như sau: 

(1) Số học sinh các lớp 6 trong trường: 

35; 42; 87; 38; 40; 41; 38. 

(2) Tên món ăn yêu thích của các thành viên trong gia đình: 

Bánh chưng, pizza, canh cua, gà rán, rau muống luộc, cá kho, rượu vang. 

a) Trong các dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? 

b) Hãy tìm dữ liệu không hợp lí (nếu có) trong mỗi dãy dữ liệu trên. 

Giải 

a) Dãy số liệu là dãy (1): 35; 42; 87; 38; 40; 41; 38 

b)  

(1) Theo quy định, mỗi lớp ở bậc THCS thường có không quá 45 học sinh. Thực tế, do điều kiện 

khó khăn một số lớp có số học sinh nhiều hơn 45 nhưng không lớp nào có 87 học sinh. Do đó 87 

là số liệu không hợp lí. 

(2) “Rượu vang” là dữ liệu không hợp lí vì đây không phải là tên món ăn mà là tên một loại đồ 

uống. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Luyện tập 1 trang 

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