
Bài 9.2 trang 72 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 Bài 9.2 trang 72 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 9.2 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Câu hỏi : Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020: 

"Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid -19, trong đó có 

24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, 

kế đó là Bình Thuận 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca" 

Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid -19 tại các địa phương 

tính đến ngày 18-3-2020. 

Địa phương Số ca mắc mới Covid-19 

Hà Nội ? 

Bình Thuận ? 

Thành phố Hồ Chí Minh ? 

Giải 

Vì Hà Nội có 20 ca, Bình Thuận có 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh có 9 ca mắc Covid – 19 nên ta 

có bảng sau: 

Địa phương Số ca mắc mới Covid-19 

Hà Nội 20 

Bình Thuận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh 9 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 9.2 trang 72 

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