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BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Bội chung. 

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó 

x  BC (a , b) nếu x  a và x  b 

x  BC (a, b, c) nếu x  a ; x  b và x  c 

2. Các tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) 

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các 

bội chung của các số đó. 

3. Cách tìm BCNN 

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau : 

Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. 

Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích 

đó là BCNN phải tìm. 

4. Cách tìm bội chung thông qua BCNN. 

Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó. 

B. Ví dụ minh họa 

Ví dụ : Tìm BCNN (18 ; 30) 

Ta có :  

Bước 1 : phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 

18 =  2.32 

30 = 2.3.5 

Bước 2 : thừa số nguyên tố chung và riêng là: 2; 3 và 5 

Bước 3 : BCNN (18 ; 30) = 2.32.5 = 90 
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C. Bài tập áp dụng 

I. Phần cơ bản 

Bài 1: Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN): 

a) BCNN (24, 10)    

b) BCNN( 8, 12) 

c) BCNN (4, 6)    

d) BCNN( 48, 12) 

e) BCNN (36, 15)    

f) BCNN( 68, 32) 

Bài 2: Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN): 

a) BCNN (4, 10,15)    

b) BCNN( 2, 42, 45) 

c) BCNN (256, 98, 64)    

d) BCNN( 81, 120; 160) 

e) BCNN (65; 124; 140)    

f) BCNN( 80; 110; 180) 

Bài 3. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn 

a) x 4; x 7; x 8 và x nhỏ nhất 

b) x 2; x 3; x 5; x 7 và x nhỏ nhất 

c) x  BC(9,8) và x nhỏ nhất 

d) x  BC(6,4) và 16 ≤ x ≤50. 

Bài 4. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử 

A = { x BC(10;15) | x 90   } 

B {x BC(26;36) | x 150}     

C {x BC(45;85) | x 250}    

Bài 5 : Tìm số tự nhiên x, biết. 

a) (x - 1)  BC(4 ; 5 ; 6) và x < 400 

b) (x - 1)  BC(4 ; 5 ;6) và x  7 và x < 400 

c) (x + 1)  BC(6 ; 20 ; 15) và x   300 

d) (x + 2)  BC( 8 : 16 : 24) và x   250 

II. Phần mở rộng 
Bài 6 : Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho x chia cho 13 ; 15 ; 61 đều dư 1 

Bài 7 : Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa 

đủ. Biết số học sinh của lớp 6A từ 38 đến 60 em. Tính số học sinh lớp 6A. 
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Bài 8 : Sô học sinh của lớp 6A từ 40 đến 50 em. Khi xếp thành hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 

em. Tính số học sinh lớp 6A. 

Bài 9: Tìm số tự nhiên a có ba chữ số, sao cho a chia cho 17 thì dư 8, chia cho 25 thì dư 

16. 

Bài 10 : Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho n chia cho 8 thì dư 7, chia cho 

31 thì dư 28. 

Bài 11. Một bến xe cứ 15 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến, cứ 20 phút lại có một 

chuyến xe khách rời bến,cứ 5 phút lại có một chuyến xe taxi rời bến. Lúc 5 giờ,một xe 

taxi,một xe khách và một xe buýt rời bến cùng một lúc. Đến lúc mấy giờ lại có 3 xe rời 

bến cùng lúc? 

Bài 12: Cho hai số tự nhiên a và b . Chứng tỏ rằng :  

a) Nếu a + 4b chia hết cho 13 thì 10a + b cũng chia hết cho 13 và ngược lại. 

 

D. Bài tập về nhà 

I. Phần cơ bản 

Bài 1. Tìm BCNN của 

a) 7 và 12 

b) 8 và 20 

c) 240 và 140 

d) 216 và 90 

Bài 2. Tìm BCNN của 

a) 14; 21 và 56 

b) 8; 12 và 15 

c) 6; 8 và 10 

d) 9; 24 và 35 

Bài 3. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn 

a) x 10; x 15 và x <100 

b) x 20; x 35 và x<500 

c) x 4; x 6 và 0 < x <50 

d) x:12; x 18 và x < 250 

Bài 4. Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, 

hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. 

Bài 5: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3, cho 5, cho 7 thì được số dư 

theo thứ tự là 2, 3, 4. 
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II. Phần mở rộng 

Bài 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu một người, 

nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. tính số học sinh. 

Bài 7. Tìm số tự nhiên n sao cho : 

4n 3 2n 1

3n 5 n 1

n 3 n 1

3n 1 11 n

 

 

 

 

 

Bài 8.  

a) Tìm số chia và thương của một phép chia  biết số bị chia bằng 145 , số dư bằng 12 và 

thương khác 1. 

b) Tìm số chia và thương của một phép chia  biết số bị chia bằng 155 , số dư bằng 12.  

c) Tìm số chia của một phép chia biết số bị chia bằng 236 , số dư bằng 15 và số chia là số 

có hai chữ số . 

Bài 9: Cho hai số tự nhiên a và b . Chứng tỏ rằng :  

Nếu 3a + 2b chia hết cho 17 thì 10a + b cũng chia hết cho 17 và ngược lại. 

 

  

http://edufly.edu.vn/


 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 – TUẦN 14 

Giáo viên biên soạn: Vũ Y Doãn 

 

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EduFly:  

130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Hotline: 0987708400 – 0888588683 http://edufly.edu.vn  

Đáp án đố vui tuần trước 

Câu 1. Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia cho số còn lại thì được thương là số ở giữa. Kết quả 

là 16 

Câu 2. 

Vì số tiền chuyển qua lại từ An sang Trung, nên tổng tiền của 2 người vẫn là 100 đô la. 

Sau khi chơi xong An có (100 + 42) ÷ 2= 71 (đôla);  

Trung có (100 – 42) ÷ 2 = 29 (đôla).  

Tức là An được thêm 21 đôla và Trung mất 21 đôla. 

Trong 10 lần tung xu, An có 6 lần tung mặt ngửa và 4 lần tung mặt sấp nên số tiền của 

An nhận được thêm là 6 × 4 – 4 × 3 = 12 đôla, còn Trung thua 12 đôla. 

Sau 10 lần tung xu của Trung thì An được thêm 9 đôla và Trung thua tiếp 9 đôla. 

Gọi a và b lần lượt là số lần mà Trung tung mặt ngửa và mặt sấp.  

Khi đó ta có a + b = 10 và 3b – 4a = 9. Suy ra 4a + 4b = 40 

 3b – 4a + 4a + 4b = 9 + 40 = 49 

 7b = 49 => b = 7 => a = 3 

Vậy Trung có 3 lần tung mặt ngửa, 7 lần sấp 
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Đố vui tuần này 

 

Có người cần chở một con sói, một con cừu và một cây bắp cải qua sông (ở đây giả thiết 

là sói không ăn thịt người). Bên bờ sông chỉ có một con thuyền nhỏ. Người nọ muốn đưa 

cả sói, cừu và bắp cải sang bờ bên kia nhưng thuyền lại quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể chở 

qua một đồ vật, nếu chở hai đồ vật trở lên thì thuyền sẽ chìm. Mặt khác nếu không có sự 

giám sát của người thì sói sẽ ăn thịt cừu hoặc cừu sẽ ăn bắp cải. Vậy phải làm thế nào? 

Cần phải tìm phương án qua sông để cừu, sói và rau đều an toàn qua sông? 
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