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BÀI 2. TẬP HỢP (TIẾP), GHI SỐ TỰ NHIÊN 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Một tập hợp có thể có một, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có 

phần tử nào. 

2. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là: Ø. 

3. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con 

của tập hợp B, kí hiệu là AB hay BA. 

Nếu  AB và BA thì ta nói hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B. 

II. BÀI TẬP MINH HỌA 

Bài 1: Cho các tập hợp 

A = {1; 2; 3; 4; 5; 6;8;10} ; B = {1; 3; 5; 7; 9;11} 

a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B. 

b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A. 

c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. 

d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B. 

Bài 2: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; x; a; b}  

a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử. 

b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử. 

c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không? 

Bài 3: Cho tập hợp B = {a, b, c}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con? 

Bài 4: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b}  

Điền các kí hiệu , ,   thích hợp vào dấu (<.) 

1  ......A  ; 3 ... A  ; 3....... B ; B ...... A 

Bài 5: Cho các tập hợp 

 / 9 99A x N x     ;   * / 100B x N x    

Hãy điền dấu   hay vào các ô dưới đây 

N ......... N* ; A ......... B  

Các bài tập về xác định số phần tử của một tập hợp 

Bài 6: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử? 
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Bài 7: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau: 

a/ Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. 

b/ Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, <, 296, 299, 302 

c/ Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, <, 275 , 279 

Bài 8: Cha mua cho em một quyển số tay dày 145 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 

đến 145. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay? 

III. LUYỆN TẬP 

Bài 1. Tính số điểm về môn toán trong học kì I. lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm  10; có 

27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; có 14 học sinh đạt ít nhất 

bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10. 

Dùng kí hiệu   để thực hiên mối quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 của lớp 

6A, rồi tính tổng số điểm 10 của lớp đó. 

Bài 2. Bạn Thanh đánh số trang của  một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 359. Hỏi bạn 

nam phải viết tất cả bao nhiêu chữ số? 

Bài 3. Để đánh số trang một quyển sách từ trang 1 đến trang cuối người ta đã dùng hết  tất cả 834 

chữ số. Hỏi 

a. Quển sách có tất cả bao nhiêu trang? 

b. Chữ số thứ 756 là chữ số mấy? 

Bài 4. Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3? 
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GHI SỐ TỰ NHIÊN 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

Bảng chữ số La Mã 

Ký tự I V X L C D M 

Giá trị 1 5 10 50 100 500 1000 

 

Chú ý : Để viết các số La Mã từ 4000 trở lên, chẳng hạn số 19520, người ta viết  XIXmDXX ( chữ m 

biểu thị một nghìn, m là chữ đầu của từ mille, tiếng Latinh là một nghìn). 

II. BÀI TẬP MINH HỌA 

Bài 1. Viết các số sau bằng hệ số La Mã 

a) 1235 

b) 543 

c) 24356 

d) 17635 

Bài 2. Các số sau có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân 

a) MMXV 

b) MDIX 

c) DCLIX 

d) CXImCXI 

e) DCXVIIIm 

 

 

 

 


