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BÀI TẬP TỈ LỆ PHẦN TRĂM 

 
Câu 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số: 

a) 15 và 40  

b) 18 và 30  

c) 3 và 4 

d) 9 và 18 

Câu 2: Tính phần trăm của một số: 

a) 25% của 240  

b) 40% của 200 

c) 30% của 90 

d) 15% của 600 

Câu 3: Tìm số biết phần trăm của một số: 

a) 50% của một số là 45.  

b) 30% của một số là 18 

c) 20% của một số là 40 

d) 10% của một số là 50 

e) 15% của số đó là 75  

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a) Tỉ số phần trăm của 0,03 và 0,1 là ................................... 

b) 25% của 70 tạ gạo là ...................................tạ gạo. 

Câu 5: Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh 

cả lớp?  

Câu 6: Lan có 3 viên bi trắng và 6 viên bi đỏ. Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là bao 

nhiêu ? 

Câu 7: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 18 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận 

thắng của đội là bao nhiêu ? 

Câu 8: Một chai đựng đầy nước mắm cân nặng  1 kg. Nếu đổ bớt đi 
1

5
 số nước mắm  thì chai nước 

mắm chỉ còn lại 840g. Hỏi chai không đựng nước cân nặng bao nhiêu gam ? 

Câu 9:  Lớp em quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền là 180 000 đồng. Số tiền 

các bạn nam quyên góp bằng 40% số tiền cả lớp. Hỏi các bạn nữ quyên góp bao nhiêu tiền ? 

Câu 10: Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số 

học sinh nam của trường tiểu học đó là bao nhiêu ? 

Câu 11: Phân số 
12

9
 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu ? 

Câu 12: Tháng 12 năm 2016, giá 1 kg lợn là 40 000 đồng. Hiện nay, giá đã hạ 25% so với tháng 

12/2016. Giá lợn hơi hiện nay là ..................... đồng. 
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Câu 13: Một cửa hàng được lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm so 

với giá mua? 

Câu 14: Giá bán một máy thu thanh là 425000 đồng. Sau 2 lần giảm giá liên tiếp, mỗi lần giảm 10% 

giá trước đó thì giá bán của máy thu thanh còn bao nhiêu đồng? 

Câu 15: Một nông trường ngày đầu thu hoạch được 20% tổng diện tích reo trồng. ngày thứ 2 thu 

hoạch được 40% diện tích còn lại. ngày thứ 3 thu hoạch được 40% diện tích còn lại sau 2 ngày. Hỏi 

nông trường đó còn lại mấy phần trăm diện tích chưa được thu hoạch? 

Câu 16: Một người mua 6 quyển sách cùng loại vì được giảm 10% giá bìa nên chỉ phải trả 729000 

đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu? 

Câu 17: Một người bán thực phẩm được lãi 25% theo giá bán. Lần 1 người đó bán 1kg đường và 1kg 

gạo được 10500 đồng. Lần 2 bán 1kg đường và 1kg đậu xanh được 19000 đồng. Lần 3 bán 1kg đậu 

xanh và 1kg gạo được 15500 đồng. Hỏi giá mua 1kg mỗi loại cửa hàng đó là bao nhiêu đồng? 

Câu 18: Lượng nước trong hạt tươi là 16%, người ta lấy 200kg hạt tươi đem phơi thì khối lượng giảm 

đi 20kg. Tìm tỉ số phần lượng nước trong hạt đã phơi? 

Câu 19: Giá hoa tháng tết tăng 20% so với tháng 11, tháng giêng giá hoa lại hạ hơn 20%. Hỏi giá hoa 

tháng giêng so với giá hoa tháng 11 thì tháng nào rẻ hơn và rẻ hơn mấy phần trăm? 

Câu 20: Một cửa hàng nhân ngày khai trương (ngày đầu tiên mở cửa hàng) đã hạ giá 15% giá định bán 

mọi thứ hàng hoá. Tuy vậy cửa hàng đó vẫn được lãi 29% mỗi loại hàng hoá. Hỏi nếu không hạ giá thì 

cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm? 

Câu 21: Một người mua 11 thùng bánh, mỗi thùng 12 gói bánh, giá mua tất cả là 396000 đồng, người 

ấy đã để lại một số gói bánh cho  gia đình ăn, số còn lại đem bán bới giá 4500 đồng một gói. Tính ra số 

tiền bán bánh bằng 125% số tiền mua bánh. Hỏi người đó đã để lại mấy gói bánh cho gia đình ăn? 

Câu 22: Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều dài tăng thêm 20% số đo chiều dài, chiều 

rộng giảm 20% số đo chiều rộng thì diện tích giảm 30m2. 

Câu 23: Trong nước biển chứa 2,5% muối. để lấy 513kg muối thì cần phải lấy từ dưới biển bao nhiêu 

lít nước để làm bay hơi?. Biết 1 lít nước biển nặng 1026kg. 

 


