
Luyện tập 1 trang 74 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 39. Bảng thống kê và biểu đồ 

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

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 1 trang 74 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 74 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Câu hỏi :  

(1) Cho các loại cây: bưởi, lúa, hồng xiêm, tỏi, hoa huệ, mít, ổi. Hãy xác định loại rễ (rễ cọc, rễ 

chùm) của mỗi cây rồi lập bảng thông kê về số lượng cây theo loại rễ. 

(2) Trong một kì thi quốc tế, các thành viên đội tuyển Việt Nam đạt được số điểm lần lượt là: 

26      18       36     28      21      32 

Biết rằng người ta phân loại huy chương theo điểm số như sau: 

Từ 15 đến dưới 24 điểm: Huy chương đồng; 

Từ 24 đến dưới 31 điểm: Huy chương bạc; 

Từ 31 điểm trở lên: Huy chương vàng. 

Em hãy lập bảng thống kê số lượng huy chương của đội tuyển Việt Nam trong kì thi này theo 

mẫu sau: 

Huy chương Vàng Bạc Đồng 

    

Số học sinh    

Giải 

1)  Nhận biết:  

- Rễ cọc : bưởi , hồng xiêm , mít , ổi 

- Rễ chùm : lúa ; tỏi ; hoa huệ. 

Ta có bảng thống kê sau: 

https://doctailieu.com/luyen-tap-1-trang-74-toan-lop-6-tap-2-ket-noi-tri-thuc
https://doctailieu.com/giai-toan-6-sach-ket-noi-tri-thuc


Luyện tập 1 trang 74 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức 

Loại rễ Rễ cọc Rễ chùm 

Số lượng cây 4 3 

2)  

- Điểm từ 15 đến dưới 24 điểm là: điểm 18; 21 (huy chương đồng) 

- Từ 24 đến dưới 31 điểm là: điểm 26; 28 (huy chương bạc) 

- Từ 31 điểm trở lên là: điểm 32; 36 (huy chương vàng) 

=> ta có bảng thống kê sau: 

Huy chương Vàng Bạc Đồng 

Số học sinh 2 2 2 

-/- 

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

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

 

https://doctailieu.com/luyen-tap-1-trang-74-toan-lop-6-tap-2-ket-noi-tri-thuc
https://doctailieu.com/giai-toan-6-c1072

