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CHUYÊN ĐỀ 3. BIỂU ĐỒ TRÒN 

 

A. LÝ THUYẾT 

1. Cách vẽ biểu đồ tròn 

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ trục tọa độ 

- Phân tích và xử lí số liệu. 

- Không được tự sắp xếp lại thứ tự số liệu (nếu không có yêu cầu). 

- Nếu có yêu cầu thể hiện quy mô thì cần phải xác định bán kính của hình tròn. 

Bước 2: Vẽ biểu đồ 

- Kẻ đường thẳng bán kính trước khi vẽ đường tròn. 

- Khi vẽ nên bắt đầu từ tia 12 giờ và lần lượt vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ. Thứ 

tự các thành phần của các biểu đồ phải giống nhau để tiện cho việc so sánh. 

- Nếu vẽ 2, 3 đường tròn thì nên xác định tâm các đường tròn nằm trên một đường 

thẳng. 

- Hình tròn là 3600 tương ứng tỉ lệ 100% => tỉ lệ 1% ứng với 3,60 trên hình tròn. 

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ 

- Điền đầy đủ số liệu lên biểu đồ. 

- Chọn kí hiệu thể hiện trên biểu đồ. 

-  Hoàn chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ. 

2. Cách nhận xét biểu đồ tròn 

* Một vòng tròn 

- Nhận định cơ cấu tổng quát lớn nhất. 

- So sánh là cái nào nhất, nhì, ba,… và cho biết tương quan giữa các yếu tố (gấp mấy lần 

hoặc kém nhau bao nhiêu %, bao nhiêu lần)? 

- Đưa ra một số giải thích. 

* Hai vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa là ba hình tròn cho một bài) 

- Nhận xét cái chung nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như thế nào? 

- Nhận xét tăng hay giảm trước, nếu có ba vòng trở lên thì thêm liên tục hay không liên 

tục, tăng (giảm) bao nhiêu? 

- Sau đó mới nhận xét về nhất, nhì, ba,… của các yếu tố trong từng năm, nếu giống nhau 

thì ta gom chung lại cho các năm một lần thôi (không nhắc lại 2, 3 lần). 
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- Giải thích về vấn đề. 

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 

Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau: 

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA, 

NĂM 2010 VÀ 2016 (Đơn vị: %) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta, năm 2010 

và năm 2016? 

b) Nhận xét và giải thích. 

Hướng dẫn trả lời 

a) Vẽ biểu đồ 

 

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA, 

NĂM 2010 VÀ 2016 

b) Nhận xét và giải thích 
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* Nhận xét 

Qua biểu đồ, rút ra một số nhận xét sau: 

- Tỉ trọng cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta có nhiều thay đổi. 

- Giảm tỉ trọng diện tích vụ lúa đông xuân (giảm 1,6%), lúa mùa (giảm 1,9%) và tăng tỉ 

trọng diện tích vụ lúa hè thu (tăng 3,5%). 

- Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân chiếm cao nhất (39,6%), tiếp đến là lúa hè thu (36%) 

và lúa mùa (24,4%). 

 

* Giải thích 

- Diện tích lúa hè thu tăng lên là nhờ áp dụng các biện pháp tiên tiến vào trong nông 

nghiệp (giống mới, thâm canh, mở rộng diện tích,…). 

- Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân và lúa mùa giảm chú yếu do diện tích lúa hè thu tăng 

nhanh. 

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau: 

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA, 

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế 

ở nước ta, năm 2000 và năm 2013? 

b) Nhận xét và giải thích quy mô lao động đang làm việc và sự thay đổi cơ cấu của nó 

theo ngành kinh tế ở nước ta, năm 2000 và năm 2013? 

Hướng dẫn trả lời 

a) Vẽ biểu đồ 

* Xử lí bảng số liệu 
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- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100%. 

- Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây: 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA, 

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %) 

 

- Tính bán kính:  

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị bán kính (ĐVBK). 

=> r2013 =  

* Vẽ biểu đồ 

 

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 

Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 

b) Nhận xét và giải thích 

* Nhận xét 

- Quy mô lao động đang làm việc ở nước ta tăng. Tổng dân số tăng 15133 nghìn người 

(ngành nông - lâm - ngư tăng thêm 263 nghìn người; công nghiệp - dịch vụ tăng 6229 nghìn 

người; dịch vụ tăng 8641 nghìn người). 
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- Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng lao 

động nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, trong đó 

tỉ trọng lao động dịch vụ tăng nhiều nhất. 

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm 18,4%. 

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,1%. 

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 10,3%. 

* Giải thích 

- Quy mô lao động đang làm việc tăng là do công cuộc Đổi mới, nền kinh tế của nước ta 

phát triển nhanh nên đã tạo ra được nhiều việc làm,... 

- Cơ cấu lao động thay đổi chủ yếu nhờ kết quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng khu vực dịch vụ phát triển mạnh với hàng 

loạt ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho sản xuất và đời sống nên đã thu hút 

thêm nhiều lao động nhất,... 

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau: 

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC 

TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: %) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phản theo nhóm hàng của nước 

ta, năm 2010 và năm 2016? 

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phản theo nhóm hàng của nước 

ta. Giải thích? 

Hướng dẫn trả lời 

a) Vẽ biểu đồ 
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CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC 

TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 

b) Nhận xét và giải thích 

* Nhận xét 

Qua biểu đồ, rút ra một số nhận xét sau: 

- Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm lớn nhất (46,2% - 2016) và có xu 

hướng tăng (tăng 15,2%). 

- Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp có xu hướng giảm và giảm 

6,2%). 

- Tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản chiếm nhỏ nhất và có xu hướng giảm (giảm 9%). 

 * Giải thích 

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng tỉ trọng là do việc áp dụng tiến bộ khoa học 

kĩ thuật vào trong khai thác khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản (chủ yếu khoáng sản thô nên 

giá trị chưa cao). Hàng công nghiệp nhẹ, nông - lâm - thủy giảm giảm tỉ trọng do những biến 
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động của thị trường, đặc biệt sự khắt khe về nhập khẩu các mặt hàng tươi sống của các quốc 

gia/khu vực khó tính. 

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau: 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA, 

NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân 

theo ngành ở nước ta, năm 2005 và năm 2015? 

b) Nhận xét và giải thích cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta, 

năm 2005 và năm 2015? 

Hướng dẫn trả lời 

a) Vẽ biểu đồ 

* Xử lí bảng số liệu 

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100%. 

- Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây: 

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, 

NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: %) 

 

- Tính bán kính:  

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị bán kính (ĐVBK). 

=> r2015 =  

* Vẽ biểu đồ 
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b) Nhận xét và giải thích 

* Nhận xét 

- Trồng trọt có tỉ trọng cao nhất, tiếp đến là chăn nuôi, thấp nhất là dịch vụ. 

- Có sự thay đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và dịch vụ giảm. 

* Giải thích 

- Trồng trọt chiếm tru thế do nhu cầu lớn về lương thực cho trong nước và xuất khẩu, 

chăn nuôi đang được nhà nước quan tâm, dịch vụ chưa thật sự phát triển mạnh để phục vụ cho 

trồng trọt và chăn nuôi. 

- Chủ trương đưa chăn nuôi thành ngành chính, tác động của nền kinh tế thị trường,... 

Bài tập 5: Cho bảng số liệu sau: 

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ, NĂM 1960 VÀ 2016 

(Đơn vị: %) 

 

(Nguồn: Woldbank.org)  
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a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì, 

năm 1960 và năm 2016? 

b) Nhận xét tỉ trọng GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì. Giải thích vì sao ngành 

dịch vụ của Hoa Kì chiếm tỉ trọng rất cao? 

Hướng dẫn trả lời 

a) Vẽ biểu đồ 

 

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ, 

NĂM 1960 VÀ NĂM 2016 

b) Nhận xét và giải thích 

* Nhận xét 

Qua biểu đồ, rút ra một số nhận xét sau: 

- Ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất (1% - 2016) và có xu hướng giảm (giảm 

3%). 

- Ngành công nghiệp có xu hướng giảm tỉ trọng và giảm tới 15%. 

- Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (80% - 2016) và tăng tỉ trọng (tăng 18%). 

* Giải thích 

- Hoa Kì là một trong 3 trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Quy mô GDP của Hoa Kì rất 

lớn, đặc biệt là ngành dịch vụ, cơ cấu GDP của Hoa Kì hoàn thiện, hiện đại và tiến bộ hướng 

đến tỉ giảm tối đa tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp. 



VietJack.com                                                                                 Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                 Youtube: VietJack TV Official 

 

- Kinh tế Hoa Kì rất phát triển, đặc biệt là các ngành dịch vụ (ngân hàng, thương mại, du 

lịch,…), sự phát triển mạnh của ngành dịch vụ khiến cho quy mô ngành dịch vụ rất lớn và tỉ 

trọng luôn ở mức cao (trên 80%). 

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau: 

LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, 

NĂM 2005 VÀ NĂM 2014 (Đơn vị: Nghìn người) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh 

tế ở nước ta, năm 2005 và năm 2014? 

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô và cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh 

tế ở nước ta, năm 2005 và năm 2014? 

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau: 

DÂN SỐ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (Đơn vị: Nghìn người) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số giữa thành thị và nông 

thôn của nước ta, năm 2000 và năm 2016? 

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số giữa thành thị và nông thôn của nước 

ta, giai đoạn 2000 - 2016? 

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau: 

SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN 

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (Đơn vị: Nghìn con) 
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(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu số lượng bò của Trung du và 

miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, năm 2005 và năm 2016? 

b) Nhận xét số lượng bò giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, giai đoạn 

2005 - 2016. Giải thích tại sao bò được nuôi nhiều ở hai vùng trên? 

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau: 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA,  

GIAI ĐOẠN 1990 - 2016 (Đơn vị: %) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 1990 và 

năm 2016? 

b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước 

ta giai đoạn 1990 - 2016? 

Bài tập 5: Cho bảng số liệu sau: 

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ VÀ NHẬT BẢN, NĂM 2016  

(Đơn vị: Tỉ USD) 
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(Nguồn: Woldbank.org)  

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì và 

Nhật Bản năm 2016? 

b) Nhận xét và giải thích sự cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì và Nhật 

Bản năm 2016? 

Bài tập 6: Cho bảng số liệu sau: 

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: Tỉ USD) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu GDP của Hoa Kì và một số châu lục, năm 2005 

và năm 2016? 

b) Nhận xét GDP của Hoa Kì và một số châu lục năm 2005 và năm 2016? 

Bài tập 7: Cho bảng số liệu sau: 

DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2016 

(Đơn vị: ha) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta, 

năm 2010 và năm 2016? 
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b) Nhận xét và giải thích diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta, năm 2010 và 

năm 2016? 

Bài tập 8: Cho bảng số liệu sau: 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2016  

(Đơn vị: %) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của các nhóm nước, năm 

2016? 

b) Nhận xét và giải thích cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của các nhóm nước, năm 

2016? 

Bài tập 9: Cho bảng số liệu sau: 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, 

GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 (Đơn vị: Triệu USD) 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế 

ở nước ta, năm 2000 và năm 2014? 

b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo khu 

vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1995 - 2014? 

Bài tập 10: Cho bảng số liệu sau: 

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở 

NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người) 
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(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo 

thành phần kinh tế ở nước ta, năm 2005 và năm 2015? 

b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2015? 

 

 


