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TỈ SỐ PHẦN TRĂM 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Định nghĩa 

Tỉ số phần trăm là một phân số với mẫu số là 100. 

  
 

 

Một hộp có 100 ô vuông nhỏ; 50 ô vuông 

trong hộp được tô màu. 

Khi đó ta nói ô  được tô màu, nó cũng 

có nghĩa là 50% của hộp được tô màu. 

2.  Chuyển từ tỉ số phần trăm ra số thập phân 

Phần trăm nghĩa là chia 100, do đó để chuyển từ 

phần trăm sang số thập phân: Ta chia cho 100 và bỏ 

kí hiệu “%”. 

Ví dụ. Chuyển 7.5% sang số thập phân. 
  

  

 

3. Chuyển từ một số thập phân ra tỉ số phần trăm 

Bước 1. Nhân số thập phân với 100 

Bước 2. Đặt kí hiệu “%” vào kết quả. 

 

Ví dụ. Đổi 0,123 ra tỉ số phần trăm. 
  

  

4. Chuyển từ một phân số sang tỉ số phần trăm 

Bước 1: Chia tử số cho mẫu số  

Bước 2: Nhân kết quả với 100 và đặt thêm kí hiệu 

“%”. 

 

Ví dụ.  là bao nhiêu phần trăm? 

Bước 1.   

Bước 2.   

Do đó,  

5. Các phép toán với tỉ số phần trăm 

a. Cộng, trừ các tỉ số phần trăm 

Khi cộng, trừ các tỉ số phần trăm, ta thực hiện cộng 

trừ như đối với số tự nhiên và viết thêm kí hiệu phần 

trăm vào bên phải kết quả nhận được. 

Ví dụ 
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b. Nhân, chia một tỉ số phần trăm với một số 

Khi nhân chia một tỉ số phần trăm với một số, ta 

thực hiện nhân, chia như đối với số tự nhiên và viết 

thêm kí hiệu phần trăm vào bên phải kết quả nhận 

được. 

Ví dụ 

  

  

6. Các bài toán về tỉ số phần trăm 

Chúng ta sẽ minh họa bằng những ví dụ cụ thể cho mỗi dạng toán tỉ số phần trăm bên dưới. 

a. Tìm tỉ số phần trăm của hai số
  𝑇ỉ 𝑠ố 𝑝ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚

100
=

𝐵ộ 𝑝ℎậ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎể
 

Chú ý: Tổng thể là phần giá trị ứng với 100% 

Ví dụ. Tìm tỉ số phần trăm của hai số 

15 và 50. 
  

b. Tìm giá trị phần trăm của một số  
𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑝ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚 = 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎể × 𝑇ỉ 𝑙ệ 

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑝ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚 =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎể × 𝑇ỉ 𝑠ố 𝑝ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚

100
 

 

Ví dụ. Tính 20% của 30.  

  

Vì vậy 6 là 20% của 30. 

c. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
 

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎể =
𝑆ố đó

𝑇ỉ 𝑙ệ  

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎể =
𝑆ố đó

𝑃ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚
× 100 

Ví dụ. Nếu 20% của một số là 5, khi 

đó 100% của số đó là bao nhiêu? 

Tổng thể:   

B. CÁC VÍ DỤ 

Ví dụ 1.  

a) Điền số thích hợp vào bảng bên dưới. 

Tỉ số phần trăm Số thập phân Phân số 

1%   

 0.25  

   

b) Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm 
7
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= ⋯ 

11
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= ⋯ 
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= ⋯ 

19

100
= ⋯ 
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18
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= ⋯ 

5
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= ⋯ 

c) Viết các số thập phân sau dưới dạng tỉ số phần trăm: 

0,76 = ........ 34,29 = ........ 0,237 = ........ 5,7 = ........ 
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0,045 = ........ 0,1 = ........ 0,123 = ........ 0,01 = ........ 

d) Viết tỉ số phần trăm thành phân số tối giản 

30% = 48% = 15% = 40% =  

25% = 96% = 68% = 32% =  

 

Ví dụ 2: Tìm tỉ số phần trăm của hai số: 

a) 18 và 36 b) 23 và 40 c) 1,2 và 5 d) 1,8 và 20 
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Ví dụ 3. Tính 

15% + 75% + 56% =  34% x 8 =  

23% - 18% =  25% : 5 =  

Ví dụ 4. Lớp 5A có 50 học sinh. Cuối học kỳ I, lớp có 40 học sinh giỏi, 8 học sinh khá, còn lại 

là học sinh trung bình. Hỏi số học sinh giỏi, khá, trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm cả lớp? 

Ví dụ 5. Trong vườn ươm có 125 cây các loại. Người ta thấy có 53 cây táo, 25 cây xoài, 47 cây 

na. Tính xem mỗi loại cây chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn. 

Ví dụ 6. Một xưởng dệt khăn mặt. Theo dự định mỗi năm dệt 125 000 chiếc khăn. Đến tháng 

10 xưởng dệt được  85 000 chiếc. Đến hết năm xưởng dệt được 132 000 chiếc khăn. 

a) Đến tháng 10, xưởng dệt được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? 

b) Đến hết năm, xưởng dệt vượt bao nhiêu phần trăm kế hoạch?  

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

I. Bài tập trên lớp 

Bài 1.  Một người nông dân trong năm nay dự định thu hoạch 2 tấn lúa. Bởi vì thời tiết xấu, nên 

anh ấy chỉ thu hoạch được 1,8 tấn lúa.  

a) Tính tỉ số % lúa mà thực tế anh ấy thu được so với kế hoạch? 

b) Tìm tỉ số % giảm so với kế hoạch? 

Bài 2. Ông Tom gửi $ 50 000 vào một ngân hàng trả lãi 6%. Hỏi ông sẽ nhận được bao nhiêu 

tiền lãi sau 3 năm biết lãi suất được tính là lãi suất gộp mỗi năm? 
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Bài 3. Lily đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Lily đọc được 30% cuốn sách trong ngày thứ nhất 

và 20% cuốn sách trong ngày thứ 2. Ngày thứ 3, Lily đọc được 45 trang. Hỏi cuốn sách đó có 

bao nhiêu trang? 

II. Bài tập về nhà 

Bài 4. Tiền lương của một kỹ sư là 4 000 000đ. Nhưng mỗi tháng người đó chỉ lĩnh 3 820 000đ, 

còn lại đóng bảo hiểm. Hỏi mỗi tháng người đó đóng bảo hiểm bao nhiêu phần trăm lương? 

Bài 5. Một chú công nhân dự định một tuần làm 128 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật chú đã làm 

được 160 sản phẩm. Hỏi trong cả tuần đó chú đã vượt mức bao nhiêu phần trăm so với dự định? 

Bài 6. Một nông trường trồng rừng. Theo kế hoạch năm thì nông trường cần hoàn thành 4 ha 

rừng. Đến tháng 10 nông trường đã hoàn thành 3,8ha rừng. Đến hết năm, nông trường trồng 

được 4,8 ha rừng. Hỏi 

c) Đến tháng 10, nông trường trồng được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? 

d) Đến hết năm, nông trường trồng vượt bao nhiêu phần trăm kế hoạch?  

Bài 7. Một lớp có 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh 

nữ so với tổng số học sinh của cả lớp? Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với tổng số học 

sinh của cả lớp? 

Bài 8. Trong một cuộc bầu cử, có 3 ứng cử viên là An, Bình, Chung. Chung nhận được 25% 

phiếu bầu trên tổng số 300 phiếu. Bình nhận được gấp hai lần số phiếu bầu của An nhận được. 

Hỏi ai là người chiến thắng và người chiến thắng nhận được bao nhiêu % phiếu bầu. 

Bài 9. Một hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi: 

a. Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp? 

b. Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp? 

Hướng dẫn: 

Ta coi số bi trong hộp là 100% rồi làm tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm đó như cộng trừ các số 

tự nhiên để tìm ra kết quả. 

Bài 10. Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng naỳ bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế cửa hàng bán 

được 15 tấn gạo. Hỏi: 

a. Cửa hàng đă thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? 

b. Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm? 

Bài 11. Tổng của hai số bằng 25% thương của hai số đó cũng bằng 25%. Tìm hai số đó. 

Bài 12. Tìm hai số, biết 25% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và hiệu của hai số là 15/37. 
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