
Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8. Ước lượng và làm tròn số 

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 8: Ước lượng và làm tròn số thuộc Chương 5: 

Phân số và số thập phân 

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8 chi tiết 

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo 

chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT: 

1. Kiến thức cần ghi nhớ 

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ: 

a) Làm tròn số nguyên 

Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên 

phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 

b) Làm tròn số thập phân 

Khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn. Muốn làm tròn một 

số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau: 

- Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn. 

- Nhìn sang chữ số ngay bên phải: 

+  Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả 

các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. 

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải 

bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân. 

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8 trang 57 - 59) 

Câu hỏi khởi động trang 57 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Bản tin của Tổng cục Du lịch ngày 

30/9/2019 nêu như sau: “Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam ước đạt 12,9 triệu lượt khách”. Theo thống kê chi tiết, số lượt khách trong chín tháng đầu 

năm 2019 là 12 870 506. Tại sao trong bản tin có thể dùng số 12,9 triệu thay thế cho số 12 870 

506? 

Trả lời: 

Theo quy tắc làm tròn (trong bài học), ta có: 

Số 12 870 000 người sẽ được làm tròn đến 12,9 triệu người. Do đó hoàn toàn có thể thay thế số 

12 870 000 người thành 12,9 triệu người. 
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Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8. Ước lượng và làm tròn số 

Luyện tập 1 trang 58 Toán 6 Cánh Diều tập 2: a) Làm tròn số 321 912 đến hàng chục nghìn. b) 

Làm tròn số - 25 167 914 đến hàng chục triệu. 

Luyện tập 2 trang 59 Toán 6 Cánh Diều tập 2: a) Làm tròn số - 23,567 đến hàng phần mười. b) 

Làm tròn số - 25,1649 đến hàng phần trăm. 

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8 trang 59, 60) 

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây: 

Bài 1 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Theo danso.org/dan-so-the-gioi, vào ngày 

11/02/2020, dân số thế giới là 7 762 912 358 người... 

Bài 2 trang 60 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm 

chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng... 

Bài 3 trang 60 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu: 

Mẫu: 119 + 52 ≈ 120 + 50 = 170;... 

Bài 4 trang 60 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu: Mẫu: 

81. 49 ≈ 80 . 50 = 4000; 8,19 . 4,95 ≈ 8 . 5 = 40... 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài 

tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 8. Chúc các em học tốt. 
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