
 

VẬN DỤNG SƠ ĐỒ VENN ĐỂ GIẢI TOÁN TẬP HỢP TRONG TOÁN 6 

1. Đôi nét về sơ đồ Ven 

  Sơ đồ Venn (còn được gọi là biểu đồ Venn hoặc sơ đồ tập hợp) là một sơ đồ cho thấy tất cả 

các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp. Sơ đồ Venn đã được John 

Venn xây dựng khoảng năm 1880. Sơ đồ này được sử dụng để dạy lý thuyết tập hợp sơ cấp, cũng như 

minh họa mối quan hệ tập hợp đơn giản trong xác suất, logic học, thống kê, ngôn ngữ học và tin học. 

Trong khi giải một số bài toán tập hợp, người ta thường dùng những đường cong kín để mô tả 

mối quan hệ giữa các đại lượng, các yếu tố liên quan. Nhờ sự mô tả này mà ta giải được bài toán một 

cách thuận lợi.  

Những đường cong như thế gọi là sơ đồ Ven (Venn).  

2. Một số bài toán  

Bài 1: Để phục vụ 1 hội nghị quốc tế, ban tổ chức cần huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 

cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó 12 cán bộ phiên dịch được cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi: 

   a, Ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ phiên dịch cho hội nghị đó. 

   b, Có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh, chỉ dịch được tiếng Pháp? 

Giải: 

 Số lượng  phiên dịch được ban tổ chức huy động cho hội nghị ta mô tả bằng sơ đồ ven. 

Nhìn vào sơ đồ ta có: 

- Số cán bộ chỉ phiên dịch được tiếng Anh là: 

                30 – 12 = 18 (người) 

-  Số cán bộ chỉ phiên dịch được tiếng Pháp là: 

               25 – 12 = 13 (người) 

-  Số cán bộ phiên dịch được ban tổ chức huy động là: 

               30 + 13 = 43 (người) 

             Đáp số: 43; 18; 13 người. 

Bài 2: Lớp 6A có 30 học sinh (HS) tham gia dạ hội tiếng Anh và tiếng Trung, trong đó có 25 em nói 

được tiếng Anh và 18 em nói được tiếng Trung. Hỏi có bao nhiêu HS nói được cả 2 thứ tiếng? 
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Giải: 

Các HS tham gia dạ hội được mô tả bằng sơ đồ ven. 

Nhìn sơ đồ ta thấy ngay: 

   - Số học sinh chỉ nói được tiếng Trung là: 

            30 – 25 = 5 (HS) 

   - Số học sinh chỉ nói được tiếng Anh là: 

           30 – 18 = 12 (HS) 

   -  Số em nói được cả 2 thứ tiếng là: 

          30 – (5 + 12) = 13 (HS) 

                 Đáp số: 13 HS. 

Bài 3: Bốn mươi em học sinh (HS) của trường X dự thi 3 môn: ném tạ, chạy và đá cầu. Trong đội có 

8 em chỉ thi ném tạ, 20 em thi chạy và 18 em thi đá cầu. Hỏi có bao nhiêu HS vừa thi chạy vừa thi 

đá cầu? 

Giải: 

 Theo đề có 8 HS chỉ thi ném tạ, không thi kèm môn khác  

Nên khi tách riêng, ta có sơ đồ Venn đơn giản ( hình bên) 

Nhìn vào sơ đồ ta có:  

- Tổng số HS thi chạy và đá cầu là: 

           40 – 8 = 32 ( học sinh) 

- Tổng số HS thi chạy và đá cầu và thi cả hai hai môn là: 

           20 + 18 = 38 ( học sinh)  

- Số học sinh thi cả hai môn là: 

           38 – 32 = 6 ( học sinh) 

           Đáp số: 6 học sinh. 

3. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Lớp 5A có 15 ban đăng kí học ngoại khoá môn Văn, 12 bạn đăng kí học ngoại khoá môn 

Toán, trong đó có 7 bạn đăng kí học cả Văn và Toán. Hỏi: 

 a, Có bao nhiêu bạn đăng kí học Văn hoặc Toán? 

 b, Có bao nhiêu bạn chỉ đăng kí học Văn? chỉ đăng kí học Toán? 

Số bạn đăng kí học Văn hoặc Toán là: 



 

( 15 + 12 ) – 7 = 20 ( bạn) 

Số bạn chỉ đăng kí học Văn là: 

15 – 7 = 8 ( bạn) 

Số bạn chỉ đăng kí học Toán là: 

12 – 7 = 5 ( bạn). 

Bài 2: Trên 1 hội nghị các đại biểu sử dụng một hoặc hai trong 3 thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Có 

30 đại biểu nói được tiếng Pháp, 35 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 20 đại biểu chỉ nói được tiếng 

Nga và 15 đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi hội nghị đó có bao nhiêu đại biểu tham 

dự? 

Vì tập hợp là rời nhau nên tổng số người tham dự là: 

30 + 35+ 20 + 15 = 100 ( người) 

Đáp số: 100 người. 

Bài 3: Đội tuyển thi học sinh giỏi của Trường An Bình  có 45 em thi Văn và 47 em thi toán, trong 

đó có 28 em vừa thi Văn vừa thi toán. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi 2 môn Văn và Toán của trường đó 

có bao nhiêu em? 

Đội tuyển gồm số học sinh là: 

45 + 47 – 28 = 64 ( học sinh)  

4. Một số bài toán trắc nghiệm 

Câu 1. Một nhóm học sinh gồm 24 bạn. Trong đó có 15 em thích hoa hồng, 14 em thích hoa mai. 

Hỏi có bao nhiêu em thích cả hai loài hoa? 

A. 9  B. 10  C. 5 D. 6 

Câu 2. Lớp 6A1 có 10 bạn học sinh, trong đó có 8 bạn thích chơi nhảy dây và 6 bạn thích chơi bóng 

bàn. Hỏi có bao nhiêu em thích cả 2 môn thể thao? 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 3. Trong chuyến đi Picnic sắp tới 10 học sinh lớp 6A1 chọn mua đồ ăn. Trong đó có 3 bạn chỉ 

thích uống trà sữa, có 4 bạn chỉ thích uống cà phê. Hỏi có bao nhiêu bạn thích cả 2 món đồ uống 

này? 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 4. Trong một cuộc hội thảo có 10 người biết tiếng Anh và 15 người biết tiếng Pháp. Trong đó 

có 8 người biết hai thứ tiếng. Hỏi hội thảo có bao nhiêu người? 

A. 16  B. 17  C. 18 D. 19 

Câu 5. Trong một cuộc họp, vì đầu giờ rất đói nên họ đi mua đồ ăn. Trong đó có 20 người chỉ ăn 

được pizza, có 15 người ăn xôi. Hỏi cuộc họp có bao nhiêu người?  

A. 35 B. 36 C. 37 D. 38 



 

Câu 6. Trong một cuộc thi chào mừng ngày nhà giáo VN, có 20 bạn tham dự Văn nghệ, có 15 bạn 

tham dự vẽ tranh, trong đó có 10 bạn tham dự cả hai phần văn nghệ và vẽ tranh. Hỏi có bao nhiêu 

bạn tham gia cuộc thi này? 

A. 15 B. 20 C. 25 D. 35 

Câu 7. Trong phần thi văn nghệ chào mừng ngày Noel có 34 bạn trong đội múa, 20 bạn tham gia 

đội hát. Trong đó có 15 bạn tham gia cả hát lẫn múa. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia trong cuộc thi 

này? 

A. 40 B. 39 C. 38 D. 37 

Câu 8.  Một lớp học có 23 bạn. Trong đó có 15 bạn thích học môn Toán, 9 bạn thích học cả hai môn 

Toán và Văn, còn lại là các bạn chỉ thích học môn Văn là bao nhiêu? 

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 

Câu 9. Một lớp học có 23 bạn. Trong đó có 15 bạn thích học môn Toán, 9 bạn thích học cả hai môn 

Toán và Văn, còn lại là các bạn thích học môn Văn là bao nhiêu? 

A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 

Câu 10. Một lớp học có 23 bạn. Trong đó có 15 bạn thích học môn Toán, 9 bạn thích học cả hai 

môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu bạn chỉ thích học môn Toán? 

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 

 

 


