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ÔN TẬP: ƯỚC VÀ BỘI 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Ước và bội 

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho b thì : 

a là bội của b và b là ước của a 

Tức là : a  b   a là bội của b  b là ước của a 

2.   Ước chung – Bội chung 
Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. 

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

3. Ước chung lớn nhất – ƯCLN 

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 

các số đó. 

Cách tìm ước chung lớn nhất - ƯCLN 

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

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

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

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

đó là ƯCLN phải tìm. 

4. 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. 

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất 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. 

B. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Tìm BCNN - UCLN 

a) BCNN(16 ; 24)               BCNN(28 ; 20 ; 30)      

b) ƯCLN (24 ; 36)                                     ƯCLN (6 ; 8 ; 18)                          

Bài 2. Tìm ước chung của các số sau thông qua ƯCLN 

ƯC(24 ; 84)           ƯC(16 ; 60)                              ƯC(18 ; 90) 

Bài 3. Tìm Bội chung của các số sau thông qua BCNN 

BC(13 ; 15)                                 BC(30 ; 105)  BC( 84 ; 108) 

Bài 4 : Tìm số tự nhiên x lớn nhất, biết rằng: 

a)  48  x và 60  x                 

b) 8  x ; 25  x và 40  x 

c) x  BC(5 ; 10 ; 25) và x < 400                            

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

Bài 5 : Tìm số tự nhiên x biết khi chia 268 cho x thì dư 18 ; 390 chia x dư 40. 
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Bài 6 : Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn : 27 chia x dư 3 ; 38 chia x dư 2 và 49 chia 

x dư 1. 

Bài 7 : Học sinh khối 6 của trường có từ 200 đến 300 em. Bạn Ngọc được giao nhiệm 

vụ giúp các thầy cô xếp các bạn học sinh lớp 6 thành các hàng thẳng. Ngọc nhận thấy: 

Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 bạn. Tìm số học sinh khối 6 của 

trường? 

Bài 8 : Thầy giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì và 192 tập giấy thành 

một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì một. Hỏi có thể chia được 

nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao 

nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy. 

Bài 9. a) Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 100 và có ƯCLN là 10. 

b) Tìm hai số tự nhiên biết ƯCLN của chúng là 5 và chúng có tích là 300 

Bài 10.  Tìm hai số a, b biết:                                                                                             

          a)   7a = 11b và ƯCLN (a, b) = 45.                  

          b)   a + b = 448, ƯCLN (a,b) = 16 và chúng có  chữ số tËn cïng giống nhau.  

C. Bài tập về nhà 

Bài 1: Tìm ƯCLN và BCNN của 

10 và 15                           18 và 25   32 và 30 

Bài 2. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 120 a và 150 a. 

Bài 3. Tìm số tự nhiên x biết rằng  210  x , 126  x và 10 < x < 35. 

Bài 4 : Tìm số tự nhiên x, biết. 

a) (x + 1)  BC(6 ; 20 ) và x   300 

b) (x + 2)  BC( 8; 25) và x   250 

c) x  12 ; x  21 ; x  28 và x < 500 

Bài 5. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 

người, nhưng xếp hàng 7 thì và đủ. Biết rằng số học sinh đó chưa đến 300. Tính số học 

sinh đó. 

Bài 6. Bạn Tú nghĩ một số có ba chữ số. 

Nếu bớt số Tú nghĩ đi 7 thì được số chia hết cho 7. 

Nếu bớt số Tú nghĩ đi 8 thì được số chia hết cho 8. 

Nếu bớt số Tú nghĩ đi 9 thì được số chia hết cho 9. 

Hỏi số Tú nghĩ là số nào? 

Bài 7. Tìm hai số tự nhiên a, b (a  b) biết ƯCLN(a,b) = 12, BCNN(a,b) =180 

Bài 8 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 112m và chiều rộng 40m. Người ta 

muốn chia mảnh đất thành những ô vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Hỏi với cách 

chia nào thì cạnh ô vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu? 

Bài 9. Cho ƯCLN(a,b)= 1. Chứng minh rằng: ƯCLN(a+b; ab) = 1. 

Gợi ý: Phương pháp phản chứng. Giả sử ƯCLN(a+b; ab) = m (m > 1). Suy ra tồn tại 

một số nguyên tố d ( d m  ) là ƯC(a + b; a.b) => a.b chia hết cho d 
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Đáp án tuần trước 

Câu 1. 

Thực tế, cuốn sách số 6 bị để lộn ngược nên nhân viên thư viện tưởng đó là cuốn tập 9.  

Dũng đã nhấc cuốn sách đó lên, đảo chiều và để vào đúng vị trí. 

 

Câu 2. 

Chỉ cần gạch 6 số như trong hình dưới đây, họ sẽ tạo được một tổng là 11 + 9 = 20. 
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Đố vui tuần này 

 
Trong một chuyến đi thám hiểm. Bạn An đã tìm thấy một di tích cổ, trong đó có ba hòm 

đựng kho báu như hình vẽ, một hòm có 100 đồng vàng, một hòm có 50 đồng vàng, 50 

đồng bạc và hòm còn lại chứa 100 đồng bạc. Hiện tại các hòm được dán nhãn: 

- Hòm A dán nhãn là 100 đồng vàng 

- Hòm B dán nhãn là 50 đồng vàng, 50 đồng bạc 

- Hòm C dán nhãn là 100 đồng bạc 

Biết rằng các nhãn này đều đang được dán sai vị trí. An chỉ được phép mang 1 hòm về 

và An chỉ được phép bốc duy nhất một đồng thuộc một hòm bất kỳ. Đương nhiên An 

muốn mang hòm chứa 100 đồng vàng về. Để tìm ra đâu là hòm chứa 100 đồng vàng, thì 

An sẽ bốc từ hòm nào? Con hãy giải thích tại sao? 

 

http://edufly.edu.vn/

