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CHUYÊN ĐỀ 6: TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM 
 
 
I. Tóm tắt lý thuyết 

1. Tỉ số của hai số A và B là : A
B

 

2. Có 3 dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm 
 Dạng 1: Tìm tỷ số % của 2 số A và B 

Phương pháp:  A: B = C 

    C x 100 = D% 

 Dạng 2: Biết x% của A là B. Tìm A 
Phương pháp:  A = B : x x 100 

 Dạng 3: Tìm X% của số A 
Phương pháp:  X% = A : 100 x x 
 

II. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Tỉ số học sinh nam so với nữa của trường Thắng Lợi đầu năm là 3

4
. Nếu chuyển 

thêm 60 học sinh từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là 9
10

. Tìm số học 

sinh nữ của trường. 
Bài 2: Khối 5 gồm 3 lớp có tất cả 102 học sinh. Biết tỉ số học sinh lớp 5B so với lớp 5A 
là 8

9
. Tỉ số học sinh lớp 5C so với lớp 5B là 17

16
. Hãy tính số học sinh mỗi lớp 

Bài 3: Một vườn cây có 165 cây vừa nhãn, vừa vải, vừa xoài. Số cây theo thứ tự đó tỉ lệ 
với 3, 5, 7. Tính số cây mỗi loại. 
Bài 4: Ba tổ công nhân sửa xong một quãng đường được trả tiền công tất cả là 
4.700.000 đồng. Số ngày công tổ 1, 2, 3 làm được tỉ lệ nghịch với 5, 4, 3. Tính tiền công 
trả cho mỗi tổ. 
Bài 5: Một hình thang ABCD có tỉ số độ dài giữa hai đáy nhỏ AB và đáy lớn CD là 1

2
. 

Hãy tính: 
a) Tỉ số diện tích tam giác ABC và ACD. 
b) Tỉ số độ dài đoạn OB và OD ( O là giao điểm của hai đường chéo) 

Bài 6: Diện tích của 1 hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu ta tăng chiều dài của 
nó lên 10% và bớt chiều rộng của nó đi 10%? 
Bài 7: Thể tích của 1 hình lập phương sẽ thay đổi như thế nào nếu ta tăng cạnh của nó 
thêm 2% số đo của nó? (giải tương tự bài 2) 
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Bài 8: Một nông trại nuôi trâu bò có số bò là: 195 con chiếm 65% tổng số trâu bò. Hỏi 
số trâu của nông trường có bao nhiêu con? 
Bài 9: Dũng có 75 viên bi gồm 2 màu xanh và đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. 
Tính số bi mỗi loại? 
Bài 10: Một tấm vải sau khi giặt bị co mất 2% chiều dài ban đầu. Giặt tấm vải xong chỉ 
còn 22,4m. Hỏi trước khi giặt tấm vải dài bai nhiêu mét? 
Bài 11:  
a.Tìm 2 số A và B biết 75% của tổng A và B là 150. Trung bình cộng của hiệu (A - B) 
và 20 là 30. 
b. Nếu lấy 40% của số 185 chia cho 29 thì số dư là bao nhiêu? 
Bài 12: Hai người vào tiệm mua vải, người thứ hất mua 1 tấm vải lụa và 1 tấm vải hoa 
được trừ 10% còn lại phải trả 109.800đ. Người thứ hai mua 2

3
tấm vải lụa và 

4
1  tấm vải 

hoa cùng loại được trừ 5% còn phải trả 64.600đ. Tính giá tiền 1 tấm vải lụa, 1 tấm vải 
hoa lúc đầu. 

Bài 13: Trường em đầu năm học có số học sinh trai và học sinh gái bằng nhau. Trong 
học kỳ I trường nhận thêm 13 học sinh nam và 5 học sinh nữ vì vậy số học sinh nữ 
chiếm 49% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm trường em có bao nhiêu  học sinh nam và bao 
nhiêu học sinh nữ? 

Bài 14: Mảnh vải thứ nhất ngắn hơn mảnh vải thứ hai là 2,7m. Biết tỷ số % giữa mảnh 
thứ nhất và mảnh thứ hai là 40%. Tính độ dài mỗi mảnh? 

Bài 15: Ba khu dân cư A, B, C có tổng số dân là 12.000 người. Tính số dân mỗi khi biết 
rằng 

3
2  số dân khu A bằng 50% số dân khu B và bằng 40% số dân khu C. 

Bài 16: Sơ kết học kỳ I, ba lớp 5A, 5B, 5C ở một trường tiểu học có tất cả 105 học sinh 
giỏi. Số học sinh giỏi lớp 5A bằng 75% số học sinh giỏi lớp 5B. Số học sinh giỏi lớp 5C 
bằng 

6
7  số học sinh giỏi lớp 5A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi. 

Bài 17: Ba anh em Hiếu, Hoa, Huệ được mẹ cho tiền mua sách. Hiếu được 
4
1 số tiền, 

Hoa được 40% số tiền. Số tiền còn lại là của Huệ. Hỏi mỗi người được chia bao nhiêu 
tiền, biết mẹ cho Huệ nhiều hơn Hiếu 6.000đ. 

Bài 18: Số học sinh lớp 5A được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường bằng 
8
1   

số học sinh cả lớp. Nếu chọn thêm 3 em nữa thì số em được chọn bằng 20% số học sinh 
cả lớp. Tính số học sinh lớp 5A. 

Bài 19: Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam 
nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%. 
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Bài 20: giá gạo thang 5 so với tháng 4 tăng 10%, tháng 6 so với tháng 5 giảm 10%. Hỏi 
giá gạo tháng 6 so với tháng 4 tăng hay giảm bao nhiêu %. 

Bài 21: Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi 
ta dược bao nhiêu kg cỏ khô? 

Bài 22: Lượng nước chứa trong hạt tươi là 20%. Có 200kg hạt tươi sau khi phơi khô 
nhẹ đi 30kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô. 

Bài 23: Một só sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu % so với số mới để lại 
được số cũ. 

Bài 24: Một số tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu % so với số mới để lại được 
số cũ. 

Bài 25: Tính tuổi hai anh em biết rằng 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi e là 2 tuổi và 50% 
tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi. 
 
 
 

 


