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Matematyka jest miarą wszystkiego. 
Arystoteles 

 

Drogi Uczniu! 

Dzisiaj lekcja powtórzeniowa z procentów. Otrzymujesz przykładowe zadania zamknięte i otwarte. 

Przypomnij podstawowe wiadomości z omawianego zakresu i z uwagą spróbuj rozwiązać otrzymane 

zadania.  

28.05.2020 

TEMAT: Powtórki przed egzaminem (7) – Procenty.  
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz TEMAT LEKCJI, NOTATKĘ (teoria) oraz rozwiązania zadań wybranych 

przez siebie tak, aby stanowiły przekrój omawianego zagadnienia i różnorodność typów zadań. 

 

Temat w podręczniku dla klasy VIII – str. 120-139 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń, a także tematy 

z klas programowo niższych (głównie klasa VII – Dział 2. Procenty, str. 56-98) 

TEORIA 

Wideolekcja Co to są procenty? 

https://www.youtube.com/watch?v=7XMtByHlDbo 

Poniżej zamieszczam linki do lekcji na platformie edukacyjnej MEN epodręczniki oraz materiałów 

dodatkowych. 

Lekcja 1. Jaki to procent?  
Na tej lekcji nauczysz się, jaki procent danej liczby stanowi inna liczba. 

https://epodreczniki.pl/a/jaki-procent-jednej-wielkosci-stanowi-inna-wielkosc/DwaUtsGMU 

Zadanie tekstowe z procentami: jakim procentem 80 jest 100? 

https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-word-

problems/v/solving-percent-problems-2 

Przykład 1. Jakim procentem liczby 20 jest liczba 5? 

Rozwiązanie: 

Postawmy sobie najpierw pytanie: jakim ułamkiem liczby 20 jest liczba 5, a następnie wyraźmy go w 

procentach. Czyli: 

 
Odp.: Liczba 5 stanowi 25% liczby 20. 

Przykład 2. Jakim procentem liczby 60 jest liczba 300? 

Rozwiązanie: 

Ustalmy podobnie jak w poprzednim zadaniu: 

 
Odp.: Liczba 300 to 500% liczby 60. 

Przykład 3. Jakim procentem klasy liczącej 30 uczniów jest 4 uczniów nieobecnych? 

Rozwiązanie: 

Pytamy, jakim ułamkiem wszystkich uczniów są nieobecni, a następnie ten ułamek zamieniamy na 

procent. 

 

Odp.: Uczniowie nieobecni stanowią 13
1

3
% ogółu klasy. 

https://www.youtube.com/watch?v=7XMtByHlDbo
https://epodreczniki.pl/a/jaki-procent-jednej-wielkosci-stanowi-inna-wielkosc/DwaUtsGMU
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-word-problems/v/solving-percent-problems-2
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-word-problems/v/solving-percent-problems-2
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Lekcja 2. Obliczanie procentu danej liczby 
Na tej lekcji nauczysz się obliczać liczbę a równą p procent danej liczby b. 

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/Duetrilza 

https://epodreczniki.pl/a/procent-danej-liczby/DQb0cOLSh 

Procent liczby całkowitej 

https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-

problems/v/taking-a-percentage-example 

Sprawdź swoją wiedzę: Obliczanie procentów  

https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-

problems/e/finding_percents 

Lekcja 3. Obniżki i podwyżki 
Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość podwyżki oraz obniżki, czyli co oznaczają często słyszane 

zwroty: o 10% więcej, o 15% mniej. 

Obliczenia procentowe. Część I 

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-i/DLiy0FUq5 

Obniżki 

https://pistacja.tv/film/mat00342-obnizki?playlist=174 

Podwyżki 

https://pistacja.tv/film/mat00341-podwyzki 

Lekcja 4. Procenty w zadaniach tekstowych 
Na tej lekcji dowiesz się: 

✓ jak zastosować procenty w zadaniach tekstowych, 

✓ dlaczego towar po podwyżce, a potem obniżce o ten sam procent nie kosztuje tyle samo, co na 

początku, 

✓ jak wykorzystać wiedzę o procentach w codziennych sytuacjach. 

https://pistacja.tv/film/mat00344-procenty-w-zadaniach-tekstowych?playlist=174 

Lekcja 5. Procenty w zadaniach geometrycznych 
Na tej lekcji dowiesz się: 

❖ jak zastosować procenty w zadaniach geometrycznych, 

❖ ile procent zmieniło się pole figury, 

❖ ile procent zmienił się obwód figury. 

https://pistacja.tv/film/mat00343-procenty-w-zadaniach-geometrycznych?playlist=174 

Lekcja 6. Diagramy procentowe 
Na tej lekcji dowiesz się, jak odczytywać diagramy procentowe i jakie są typy diagramów procentowych. 

https://pistacja.tv/film/mat00347-diagramy-procentowe?playlist=174 

Lekcja 7. Lokaty bankowe. VAT i inne podatki oraz… 
Na tej lekcji poznasz zastosowanie procentów w życiu codziennym. 

Obliczenia procentowe. Część II 

https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-ii/D1k0ja4rY 

Lokaty bankowe 

https://pistacja.tv/film/mat00340-lokaty-bankowe?playlist=174 

Podatki 

https://pistacja.tv/film/mat00339-podatki?playlist=174 

Przykład 4. Towar brutto waży 150kg, tara wynosi 3kg. Jaki procent wagi brutto stanowi waga netto? 

Rozwiązanie: 

Zapewne pamiętasz, że waga brutto jest to waga towaru wraz z opakowaniem, tara – to 

opakowanie, a waga netto, to waga towaru bez opakowania. 

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/Duetrilza
https://epodreczniki.pl/a/procent-danej-liczby/DQb0cOLSh
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-problems/v/taking-a-percentage-example
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-problems/v/taking-a-percentage-example
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-problems/e/finding_percents
https://pl.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-problems/e/finding_percents
https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-i/DLiy0FUq5
https://pistacja.tv/film/mat00342-obnizki?playlist=174
https://pistacja.tv/film/mat00341-podwyzki
https://pistacja.tv/film/mat00344-procenty-w-zadaniach-tekstowych?playlist=174
https://pistacja.tv/film/mat00343-procenty-w-zadaniach-geometrycznych?playlist=174
https://pistacja.tv/film/mat00347-diagramy-procentowe?playlist=174
https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-procentowe-czesc-ii/D1k0ja4rY
https://pistacja.tv/film/mat00340-lokaty-bankowe?playlist=174
https://pistacja.tv/film/mat00339-podatki?playlist=174
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101689-waga
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Odp.: Waga netto stanowi 98% wagi brutto. 

Przykład 5. Za towar o wartości 150 zł trzeba zapłacić z podatkiem VAT 183 zł. Oblicz, jaki procent 

stanowi podatek VAT? 

Rozwiązanie: 

 
Odp.: Podatek VAT wynosi 22%. 

Przykład 6. Cena akcji wzrosła z 15,40zł na 16,17zł. Oblicz o ile procent wzrosła cena akcji? 

Rozwiązanie: 

 
Odp.: Cena akcji wzrosła o 5%. 

Lekcja 8. Roztwory 

Na tej lekcji dowiesz się: 

➢ co to jest stężenie procentowe, 

➢ co to jest roztwór, 

➢ co to jest stężenie roztworu, 

➢ jak obliczyć masę substancji rozpuszczonej w roztworze, 

➢ jak obliczyć masę rozpuszczalnika w roztworze. 

https://pistacja.tv/film/mat00338-roztwory?playlist=174 

Lekcja 9. Promile 

Na tej lekcji dowiesz się: 

• co to jest promil, 

• jak obliczyć próbę złota i srebra, 

• jakie wielkości przedstawiamy w promilach, 

• jak obliczamy zasolenie mórz i oceanów. 

https://pistacja.tv/film/mat00345-promile?playlist=174 

 

Pytanie o ile procent jedna wielkość jest większa lub mniejsza od drugiej jest trochę bardziej 

kłopotliwe. Wyjaśnienie na poniższych przykładach. 

https://pistacja.tv/film/mat00338-roztwory?playlist=174
https://pistacja.tv/film/mat00345-promile?playlist=174
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Przykład 7. Na targu jeden kilogram jabłek kosztuje 1,50zł. Te same jabłka w sklepie kosztują 2zł. O ile 

procent jabłka na targu są tańsze niż w sklepie? 

Rozwiązanie: 

W tego rodzaju zadaniach wygodnie jest problem zapisać w postaci ułamka: 

 
Odp.: Jabłka na targu są tańsze o 25% niż w sklepie. 
 

A gdybyśmy zapytali: O ile procent jabłka w sklepie są droższe niż na targu? 

 

Odp.: Jabłka w sklepie są o 33
1

3
% droższe niż na targu. 

Zauważ, że teraz wynik procentowy jest inny, bo tę różnicę porównujemy z ceną jabłek na targu. 

Przykład 8. W sklepie banany kosztują 4zł, a mandarynki 5zł. 

a) o ile procent mandarynki są droższe od bananów? 

b) o ile procent banany są tańsze od mandarynek? 

Rozwiązanie: 

 
Odp.: Mandarynki są droższe od bananów o 25%. 

 
Odp.: Banany są tańsze od mandarynek o 20%. 

Zwróć uwagę, że wynik procentowy jest inny, bo tę różnicę porównujemy teraz z ceną mandarynek. 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY 
 ✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://opracowania.pl/  

✓ https://pl.khanacademy.org/math/  

✓ https://pistacja.tv/ 

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO  

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Makowski A., Masłowska D., Masłowski T., Mentzen 

E., Nodzyński P., Zbiór zadań i testów gimnazjalnych 

do egzaminu z matematyki, Wyd. Aksjomat 

 

 

Życzę siły, wytrwałości i trafnych odpowiedzi. 

Powodzenia! Do spotkania na konsultacjach! 

https://epodreczniki.pl/
https://www.youtube.com/
https://opracowania.pl/
https://pl.khanacademy.org/math/
https://pistacja.tv/





























