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TOÁN 5. 

Bài 19. HÌNH TRÒN 

 

A. Ví dụ 

Ví dụ 1. Vẽ đường kính và bán kính của hình tròn dưới đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2.  

 

Tính chu vi của đường tròn O có bán kính là 6cm 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3.   

 

Tính diện tích hình tròn O có đường kính 10cm 
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B. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Tìm chu vi và diện tích hình tròn có : 

a) r = 2,4cm ;   

b) r = 1,5cm ;   

c) r = 0,8dm. 

Bài 2. Tính diện tích hình tròn có:  

a)  d = 1,5m ;  

b) d = 0,2m ;  

c) d = 6,6dm. 

Bài 3. Một biển báo giao thông tròn có đường 

kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo 

bằng 
5

1
 diện tích của biển báo. Tính diện tích 

phần mũi tên? 

 

Bài 4. Tính diện tích hình tròn có chu vi:  

a) C = 6,908 m;   

b) C = 25,12dm ;   

c) C = 16,956cm 

 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1. 

Tính đường kính hình tròn có chu vi :  

a. C = 12,56cm ;   

b. C = 18,84dm ;   

c. C = 2,826m. 

Bài 2. 

Một cái nong hình tròn có chu vi đo được 376,8cm. Tính diện tích cái nong ra 

mét vuông ? 

Bài 3. Sân trường em hình chữ nhật có chiều dài 45m và hơn chiều rộng 6,5m. 

Chính giữa sân có 1 bồn hoa hình tròn đường kính 3,2m. Tính diện tích sân 

trường còn lại ? 

Bài 4. Đầu xóm em có đào 1 cái giếng, 

miệng giếng hình  tròn có đường kính 1,6m. 

Xung quanh miệng giếng người ta xây 1 cái 

thành rộng 0,3m. Tính diện tích thành 

giếng ? 

 

0,3m 

1,6m 


