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ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Ước chung 

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

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

3. Giao của hai tập hợp 

 
Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. 

Kí hiệu: Giao của tập hợp A và tập hợp B là A B   

Các dạng toán thường gặp 

Dạng 1:  Nhận biết và viết tập hợp các ước chung  của hai hay nhiều số 

Phương pháp: 
Để nhận biết một số là ước chung của hai số, ta kiểm tra xem hai số đó có chia hết cho số 

này hay không. 

Để viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các ước của mỗi số rồi 

tìm giao của các tập hợp đó. 

Dạng 2: Bài toán đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số 

Phương pháp: 
 Phân tích bài toán để đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số. 

Dạng 3:  Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số 

Phương pháp: 

+ Để nhận biết một số là bội chung của hai số, ta kiểm tra xem số này có chia hết cho hai số 

đó hay không? 

+ Để viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi 

tìm giao của các tập hợp đó. 

Dạng 4: Tìm giao của hai tập hợp cho trước 

Phương pháp: 
 Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp A và B. Đó chính là các phần tử 

của  A . B   

B. ví dụ minh họa 

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30 

Ư(12)={1,2,3,4,6,12} 

Ư(30)={1,2,3,5,6,10,15,30} 

⇒ƯC(12;30)={1,2,3,6} 

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6 

 B(4)={0,4,8,12,16,...} 

B(6)={0,6,12,1,8,...} 

⇒BC(4;6)={0,12,24,...} 
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C. bài tập trên lớp 

Bài 1. a) Tìm ƯC (10; 5); ƯC(45;60); ƯC (20; 25) 

b) BC(60;90); BC(5;12), BC (24; 8)  

Bài 2:  Viết các tập hợp 

a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6;12),  ƯC(6, 12, 42) 

b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6; 12) , BC(6, 12, 42) 

Bài 3: Tìm số tự nhiên x, thỏa mãn: 

a/ 14; 26x x  và 20 < x < 50 

b/ 27; 30, 45x x x  

Bài 4. a)Tìm số tự nhiên n biết n lớn nhất và 125 ;100 ;150x x x  

b)Tìm số tự nhiên n biết n nhỏ nhất và 125; 100; 150x x x  

Bài 5: Tìm số tự nhiên x 

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 6. Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng: 

a) A = {cam, táo, chanh}   B = {cam, chanh, quýt} 

b) A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}                   B = {1; 3; 5; 7; 9; 11} 

c) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của lớp 6TE, B là tập hợp của các học sinh giỏi 

môn Toán của lớp đó. 

 Bài 7. Đội văn nghệ của 1 trường có 48 nam và 72 nữ. Muốn phục vụ tại nhiều địa điểm , 

đội dự định sẽ chia thành các tổ gồm cả nam và nữ. Số nam và nữ được chia đều.  Có thể chia 

được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam; bao nhiêu nữ. 

Bài 8. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở 2 lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại 

trực nhật 1 lần; Bách cứ 12 ngày lại trực nhật 1 lần. Lần đầu cả 2 người cùng trực nhật vào 1 

ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật? Lúc đó mỗi bạn đã trực 

nhật được mấy lần? 

D. bài tập về nhà 

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 40 và 60 

b) Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5) 
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c) Tìm các bội chung có ba chữ số của 5, 6 và 9 

Bài 2. Tìm số tự nhiên x 

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 3: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480 ;600x x  

Bài 4: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6. 

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9. 

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B. 

a) Viết các phần tử của tập hợp A và B. 

b) Viết các phần tử của tập hợp M 

Bài 5. Một đội y tế có 24 bác sĩ, 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để 

các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ. 

Bài 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 sao cho 126; 198a a  

Bài 7.  Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 15; nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. 

Tính số người của đơn vị đó biết rằng số người chưa đến 1000 người. 
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Đáp án tuần trước: 

Thầy Doãn nói với từng kỵ sĩ: Hãy nhảy lên ngựa của đối phương mà phi về đích trước.  

Vì như vậy nếu Trung về đích trước thì tức là ngựa của Nguyên về đích trước và Nguyên sẽ 

thua. Ngược lại thì Trung sẽ thua. 

 

Đố vui tuần này 

Vinh đi du lịch, nhưng do quên không mang bản đồ và điện thoại thì hết pin nên Vinh bị lạc 

đường. Tuy nhiên Vinh biết mình đang ở một trong hai thành phố Sự thật city hoặc Dối trá 

city. Người thành phố Sự thật luôn luôn nói thật, người thành phố Dối trá luôn luôn nói dối. 

Trong thành phố Sự thật có một số dân của thành phố Dối trá và ngược lại. 

Bạn hãy suy nghĩ xem Vinh cần phải đặt câu hỏi như thế nào khi gặp người đầu tiên để từ 

câu trả lời có thể biết được mình đang ở đâu? 
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