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Dữ liệu kiểu số trong Python



Kiểu dữ liệu số(number) trong Python
Các phép toán cơ bản

Module Math trong Python

NỘI DUNG



Kiểu dữ liệu số(number)

Trong Python hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu
dạng số như sau:
int kiểu số nguyên kiểu này có kích
thước không giới hạn (python 2 thì bị
hạn chế).
float kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiểu
viết bình thường ra thì nó cũng có thể
được hiển thị dưới dạng số mũ E (VÍ
DỤ: 2.5e2 = 250).
complex kiểu số phức đây là kiểu dữ
liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên
không giải thích thêm ở đây.



Kiểu dữ liệu số(number)

Nếu muốn giải phóng một vùng nhớ
cho một biến trong Python thì có
thể sử dụng lệnh del với cú pháp
sau:
del Tên_biến
//hoặc xóa nhiều biến
del biến 1, biến 2, biến 3,...,
biến n



Kiểu dữ liệu số(number)

VÍ DỤ:

age = 32
print(age) # 32
del age
print(age)
# name 'age' is not defined



Các toán tử cơ bản

❖Với a=5, b=10

Toán 

Tử
Ví Dụ Kết quả Chú Thích

+ a + b 15 Phép cộng.

- a - b -5 Phép trừ.

* a * b 50 Phép nhân.

/ a / b 0.5 Phép chia.

% a % b 5 Phép chia lấy dư.

// a//b 0 Phép chia lấy nguyên



Xử lý số học với module Math

Import module: import math
Cách gọi hàm: math.tên hàm(tên biến)

Ví dụ:

math.ceil(a)

math.exp(b)



Xử lý số học với module Math

TÊN 
HÀM

CÚ PHÁP TÁC DỤNG VÍ DỤ

abs() abs(number) Hàm này có tác dụng trả 
về giá trị tuyệt đối của 
một số(kể cả số phức).
Lưu ý: Hàm này không 
nằm trong module math, 
nên các bạn không cần 
phải import modules 
math.

number = -5
print(abs(numbe
r))
# Kết quả: 5

fabs() math.fabs(number) Hàm này có tác dụng trả 
về giá trị tuyệt đối của 
một số(không gồm số 
phức)

number = -5
print(abs(numbe
r))
# Kết quả: 5



Xử lý số học với module Math

TÊN 
HÀM

CÚ PHÁP TÁC DỤNG VÍ DỤ

exp() math.exp(number) Hàm này có tác dụng 
trả về kết quả ex, trong 
đó x là số mà các bạn 
cần tính.

import math

number = 5
print(math.exp(n
umber))
# Kết quả: 
148.4131591025
766

pow() math.pow(x,y) Hàm này có tác dụng 
trả về kết quả của phép 
xy, với x là tham số thứ 
nhất, y là tham số thứ 
2

import math

x, y = 5, 2
print(math.pow(x
, y))
# Kết quả: 25.0



Xử lý số học với module Math

TÊN 
HÀM

CÚ PHÁP TÁC DỤNG VÍ DỤ

max() max(dãy 
số)

Hàm này có tác dụng trả về 
số lớn nhất trong các số được 
truyền vào.
Lưu ý: Hàm này không nằm 
trong module math, nên các 
bạn không cần phải import 
modules math.

x, y = 5, 9
print(max(x, y))
# Kết quả: 9

min() min(dãy 
số)

Hàm này có tác dụng trả về 
số nhỏ nhất trong các số 
được truyền vào.
Lưu ý: Hàm này không nằm 
trong module math, nên các 
bạn không cần phải import 
modules math.

x, y = 5, 9
print(min(x, y))
# Kết quả: 5



Xử lý số học với module Math

TÊN HÀM CÚ PHÁP TÁC DỤNG VÍ DỤ

round() round(numbe
r, count = 0)
Trong đó:
number là số 
cần làm tròn.
count là số
muốn làm tròn 
sau dấu phẩy. 
Mặc định 
thì count = 0.

Hàm này có tác dụng 
làm tròn số về dạng 
cần thiết.
Lưu ý: Hàm này 
không nằm trong 
module math, nên các 
bạn không cần phải 
import modules math.

x = 5.15742
print(round(x))
# Kết quả: 5

x = 10.677781
print(round(x, 
2))
# Kết quả: 
10.68

sqrt() math.sqrt(nu
mber)

Hàm này có tác dụng 
trả về căn bậc 2 của 
một số, với điều kiện 
số đó phải lớn hơn 0.

import math
x = 9
print(math.sqrt(
x))
# Kết quả: 3.0
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