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CHUYÊN ĐỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM 

A. Kiến thức cơ bản 

1. Tỉ số phần trăm 

Tỉ số phần trăm thực chất là phân số có mẫu số là 100 và dùng kí hiệu % thay cho viết 

mẫu số 

Ví dụ: 50% = 
50

100
  

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 “%”. 

Chú ý: khi chia 1 số thập phân cho 100 thì ta dịch dấu phẩy (của số thập phân) sang bên 

trái 2 chữ số 

Ví dụ: 35% = 35 : 100 = 0,35 

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

Bước 1. Nhân số thập phân với 100 (rồi chia cho 100) 

Bước 2. Đặt kí hiệu “%” vào kết quả thay cho phép chia 100 

Chú ý: khi nhân 1 số thập phân với 100 thì ta dịch dấu phẩy (của số thập phân) sang bên 

phải 2 chữ số 

Ví dụ: 0,1 = 0,1 × 100 : 100 = 10% 

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 “%” 

Chú ý: trong trường hợp 100 chia hết cho mẫu (được thương là a) thì ta có thể nhân cả tử 

và mẫu của phân số với a để được phân số có mẫu là 100. Tử của phân số này chính là tỉ 

số phần trăm 

Ví dụ: 
5

5: 20 0,4 40%
20
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B. Bài tập trên lớp 

I. phần cơ bản 

Bài 1. Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân 

24%=………… 

7%=………… 

253% =………. 

12,6% =……….. 

73,4% = ………… 

120,5% =…………. 

Bài 2. Chuyển các số thập phân dưới đây thành tỉ số phần trăm 

1,2 = ………… 

0,5 = ………… 

24,5 =……….. 

0,03 =………. 

0,005 = ……… 

0,17 = ………… 

 Bài 3: Viết dưới dạng tỉ số phần trăm 

 

124
..........

100

3
..........

4

74
............

50







    

205
...........

100

9
...........

8

75
...........

25







    

30
...........

75

12
...........

30

7
...........

4







   

Bài 4: Viết lại dưới dạng số thập phân 

a. 23%      d. 23,65%      

b. 125%      e. 505,3% 

c. 356%      f. 90%  

Bài 5:  điền vào chỗ chấm 

a) Tỉ số phần trăm của 87 và 435 là ………… 

b) Tỉ số phần trăm của 20 và 50 là ………… 

c) Tỉ số phần trăm của 27 và 450 là ………… 

d) Tỉ số phần trăm của 240 và 160 là ………… 

e) Tỉ số phần trăm của 375 và 125 là ………… 

Bài 6. Một nhà máy có 2400 công nhân.Trong đó có 1400 công nhân là nam. Tính phần 

trăm số công nhân nam và phần trăm công nhân nữ 
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Bài 7. Thửa ruộng nhà bạn Vân năm ngoái thu được 320 kg thóc. Năm nay thửa ruộng này 

thu được 400 kg thóc. Hỏi số thóc thu được năm nay tăng bao nhiêu phần trăm so nới năm 

ngoái? 

I. Phần nâng cao 

Bài 8. Cửa hàng bán thực phẩm trong tháng 1 bỏ ra 2 000 000 đồng tiền vốn để kinh 

doanh. Hết tháng đó cửa hàng đó thu được 3 224 000 đồng. Hỏi tháng đó cửa hàng thu 

được bao nhiêu tiền lãi và lãi được bao nhiêu phần trăm 

Bài 9. Trang trại nhà Hoa có 3200 con gà. Nam và Liên đến chơi và được biết cụ thể số gà 

mái và gà trống. Nam nói gà mái nhà Hoa chiếm 37,5% số gà trong trang trại. Liên lại nói 

gà mái chiếm 62,5 %. Vậy bạn nào nói đúng ? Biết rằng số gà trống bằng 3/5 số gà mái. 

Bài 10. Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí 

có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi 

đỏ, mấy viên bi xanh ? 

Bài 11. Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều 

cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở 

của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? 

C. Bài tập về nhà 

I. phần cơ bản 

Bài 1. Viết dưới dạng tỉ số phần trăm 

a.
12

15
     b. 

20

40
    c. 

7

10
 

d. 
26

10
    e. 

3

5
    f. 

7

5
 

g. 
1

4
                            h. 

10

50
     i.   

8

20
 

Bài 2. Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân 

4%=………… 

342%=………… 

2,03% =………. 

102,6% =……….. 

28,3% = ………… 

1,5% =…………. 

Bài 3. Chuyển các số thập phân dưới đây thành tỉ số phần trăm 
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0,02 = ………… 

0,6 = ………… 

1,5 =……….. 

1,02 =………. 

0,001 = ……… 

0,20 = ………… 

Bài 4: Viết lại dưới dạng số thập phân 

a. 213%      d. 3,15%      

b. 26%      e. 25,3% 

c. 3,6%      f. 0,9%  

Bài 5:  điền vào chỗ chấm 

a) Tỉ số phần trăm của 12,9 và 86 là ………… 

b) Tỉ số phần trăm của 11,04 và 46 là ………… 

c) Tỉ số phần trăm của 145 và 58 là ………… 

d) Tỉ số phần trăm của 100 và 125 là ………… 

Bài 6. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó có 7 em học giỏi môn Tiếng Việt. Hãy tìm tỉ 

số phần trăm học sinh giỏi môn Tiếng Việt so với học sinh cả lớp? 

Bài 7. Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm cây cam so với cây 

trong vườn? 

II. Phần nâng cao 

Bài 1. Viết dưới dạng tỉ số phần trăm 

a.
12

15
     b. 

20

40
    c. 

7

10
 

Bài 2. Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân 

2,03% =………. 102,6% =……….. 28,3% = ………… 

Bài 3. Chuyển các số thập phân dưới đây thành tỉ số phần trăm 

0,02 = ………… 0,6 = ………… 

Bài 4: Viết lại dưới dạng số thập phân 

213%      d. 3,15% 
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Bài 5: Một ngân hàng có lãi suất tiết kiệm là 0,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 6 

000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? 

Bài 6:  Một người bỏ ra 42000đ tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu 

được 52 500đ. Hỏi: 

a.Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?  

b. Người đó thu lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? 

Bài 7: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được
5

1
 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ 

chảy vào được  
4

1
 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì 

được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể? 

Bài 8. Một cửa hàng bán vải, giá mua hàng vào chỉ bằng 80% giá bán. Hỏi tại cửa hàng đó 

giá bán  bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào? 
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Đáp án tuần trước 

Nam có thể đặt câu hỏi đối với người đầu tiên mà mình gặp như sau: “Ngài là người của 

thành phố này phải không?”: 

– Nếu Nam đang ở thành phố Sự thật, thì luôn nhận được câu trả lời “Vâng”, và nếu đang 

ở thành phố Dối trá thì luôn nhận được câu trả lời “Không”. 

– Thật vậy: Khi Nam đang ở thành phố Sự thật, người trả lời là dân thành phố Sự thật thì 

anh ta trả lời là “Vâng”. Còn người trả lời là dân thành phố Dối trá thì anh ta sẽ nói dối, 

cũng là “vâng”. Khi Nam đang ở thành phố Dối trá cũng lập luận tương tự. 

Đố vui tuần này 

Câu 1.  Điền số còn thiếu vào dấu ? 

 

Câu 2. 

Trung và Linh mỗi người có 50 đôla. Họ luân phiên tung đồng xu. Nếu đồng xu hiện mặt 

ngửa thì người còn lại bị mất 4 đôla; nếu đồng xu hiện mặt sấp thì người còn lại được nhận 

3 đôla. Sau khi mỗi người đã tung đồng xu 10 lần, Linh có nhiều hơn Trung 42 đôla. Biết 

Linh tung đồng xu được 6 lần hiện mặt ngửa, hỏi Trung tung đồng xu được bao nhiêu lần 

hiện mặt ngửa? 
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