
Zadanie 1( 15 pkt)   Zamień procenty na ułamki: 

a) 4%,   30%,   4,2%,   0,8%,  64%,   120%,   242,2%,    22,5% 

b) 2 4  %,    6  %,  %,     %,     14  %,  33  % 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 



Zad. 2  ( 15 pkt ) Zamień ułamki na procenty: 

a) 0,36;      0,03;     3,6;       0,4;       0,375;        1,42;          2,5 

b)  ,      1  , ,  ,      ,     ,     2  ,       

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 



Zad. 3 ( 8 pkt )  Oblicz: 

 

a)  15% liczby 30            b) 6%  liczby 48           c) 7,5% z 40kg           d) 80% z 250km 

e)   128% z 4km    f)  33  % z 510t            g) 6 % z 64 dni           h) 44% z 2 300zł 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 



Zad.4 ( 4 pkt )   Oblicz  40% wartości wyrażenia:  

 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad.5( 4 pkt ) Oblicz 12% wartości wyrażenia: 

 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad.6( 4 pkt ) Oblicz 33  % wartości wyrażenia: 

 

1  :  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad.7 ( 6 pkt )  Oblicz 150% wartości wyrażenia: 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad. 8 ( 9 pkt ) Znajdź liczbę, której: 

 

a) 30% wynosi 120            b) 15% jest równe 4,5                    c) 64% wynosi 16 

d)7,5% jest równe 3                  e) 80% jest równe 200                   f) 0,24% jest równe 3,6 

g)  75% wynosi 9                       h)  3% wynosi  10                 i) 33  % wynosi 17 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad.9 ( 5 pkt )  Oblicz liczbę, której 2,5% równa się wartości wyrażenia: 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad. 10 ( 8 pkt ) Oblicz: 

a) Jakim procentem liczby 90 jest liczba 18? 

b) Jakim procentem liczby 30 jest liczba 4,5? 

c) Jakim procentem liczby 5 jest liczba 8 ? 

d) Jakim procentem liczby  jest liczba  ? 

e) Ile procent 1500 godzin stanowi 216 minut? 

f) Ile procent 62,5 dób stanowi 216 minut? 

g) Jaki procent doby stanowi godzina? 

h) Jaki procent tygodnia stanowi doba? 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



 

Zad. 11 ( 10 pkt ) Rozwiąż zadania: 

a)  Mama kupiła 20 jabłek Zjadłem już 15% jabłek, to znaczy ile? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

b) Turysta przebył w ciągu dwóch dni 30 km. Pierwszego dnia przebył 60% tej odległości. Ile 

kilometrów przebył turysta drugiego dnia? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

c) Ziemniaki zawierają 17% krochmalu. Ile krochmalu zawiera 5 t ziemniaków? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

d) Buraki zawierają 18% cukru. Ile cukru można otrzymać z 3 t buraków? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

e) Ile kilogramów mąki otrzymamy z 240 kg pszenicy, jeżeli ciężar mąki stanowi 65% ciężaru 

ziarna? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



Zad. 11 c.d. 

f) W klasie liczącej 30 uczniów 70% uczy się języka angielskiego. Ilu uczniów chodzi na 

angielski? 

                               

                               

                               

                               
 

g) Jabłka po wysuszeniu tracą przeciętnie 84% swojej masy. Jaka jest masa suszonych  

jabłek, jeżeli przed suszeniem wynosiła 40kg. 

                               

                               

                               

                               
 

h) Każdy obiekt na Księżycu waży 17% tego, ile ważyłby na Ziemi. Ile waży na Księżycu kot, 

który na Ziemi waży 2,2 kg? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

i)  Mama Ewy zarobiła w styczniu 1800zł. W lutym zarobki wzrosły o 6%. Ile złotych zarobiła 

mama Ewy w lutym? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

j) W szkole jest 400 uczniów. Z badań lekarskich wynika, że 87% uczniów jest 

praworęcznych. Podaj liczbę uczniów leworęcznych w tej szkole. 

                               

                               

                               

                               

                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



Zad. 12( 10 pkt )  Rozwiąż zadania: 

 

a) Podczas suszenia na chipsy, ziemniaki tracą 85,7% swojej masy. Ile kilogramów 

ziemniaków trzeba ususzyć, aby otrzymać  71,5 kg chipsów? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

b) Pan Malinowski oprócz pensji otrzymał 270 zł premii, która stanowiła 18% pensji. Ile 

złotych wynosiła pensja pana Malinowskiego? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

c) Po piętnastoprocentowej obniżce towar kosztuje 27,30zł. Oblicz cenę towaru przed 

obniżką. 

                               

                               

                               

                               

                               
 

d) Chleb waży o 24% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile trzeba wziąć mąki, żeby 

otrzymać 620 kg chleba. 

                               

                               

                               

                               

                               
 

e) Z naczynia z wodą wyparowało 15% wody. Ile wody było początkowo w naczyniu, jeśli 

pozostało 34 litry? 

                               

                               

                               

                               

                               
Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 



Zad. 12 c.d. 

f) Ile zł należy wpłacić do banku,  aby przy oprocentowaniu 5% rocznie otrzymać po roku 

685 zł?  

                               

                               

                               

                               

                               
 

g) Zapas orzechów włoskich zebranych w jesieni stracił do Nowego Roku 35% swego 

ciężaru i ważył wówczas 80 kg. Ile ważył ten zapas orzechów w jesieni? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

h) Po 5% podwyżce jeden z modeli roweru górskiego kosztuje 525zł. Ile kosztował ten 

rower przed podwyżką? O ile zł podniesiono cenę tego roweru? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

i) Turysta przebył pierwszego dnia 30% całej drogi, a drugiego 28% całej drogi. Pozostało 

mu do przebycia 63 km. Ile kilometrów miała cała droga? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

j) Po obniżce o 10% cena terakoty wynosiła 36 zł za 1 . Ile złotych zaoszczędzono, 

kupując12  tej terakoty? 

                               

                               

                               

                               

                               
 



Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

Zad. 13( 10 pkt ) Rozwiąż zadania: 

a) W klasie jest 30 uczniów, a dziewcząt jest 18. Oblicz jaki procent liczby uczniów w 

klasie stanowią dziewczęta. 

                               

                               

                               

                               

                               
 

b) W trzech kilogramach świeżych ogórków jest około 2,85 kg wody. Oblicz,  jaki procent 

stanowi woda zawarta w świeżych ogórkach. 

                               

                               

                               

                               

                               
 

c) W kinie mającym 420 miejsc było 336 widzów. Ile procent miejsc było wolnych? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

d) W świeżym grzybie jest 9 razy więcej wody niż suchej masy. Jaka jest procentowa 

zawartość suchej masy w grzybie? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

e) Najcięższy człowiek jakiego zważono, ważył 675 kg. O ile procent był cięższy od 

małego fiata? Masa tego samochodu wynosi 600 kg. 

                               

                               

                               

                               

                               
 



Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

Zad. 13 c.d. 

f) Początkową cenę towaru, czyli 320zł, obniżono o 48zł. O ile procent obniżono cenę 

towaru? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

g) Początkowo towar kosztował 640 zł, a teraz kosztuje 544 zł. O ile procent obniżono 

cenę towaru? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

h) Jedna książka kosztuje 15 zł, a druga 12zł. O ile procent druga książka jest tańsza od 

pierwszej? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

i) Spadochroniarz wyskoczył z samolotu z wysokości 6 km nad ziemią i otworzył 

spadochron w odległości 450m od ziemi. Jaki procent drogi spadał bez otwarcia 

spadochronu? 

                               

                               

                               

                               

                               
 

j) Lądy zajmują 149 mln  powierzchni Ziemi, a wody 361 mln . Jaki procent 

powierzchni Ziemi stanowią lądy. Wynik podaj z dokładnością do 1%. 

                               

                               

                               

                               



                               
Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

Zad. 14( 3 pkt )   

Za 30 dag cukierków zapłacono 6 zł. Ile trzeba zapłacić za 2 kg tych cukierków po   podwyżce 

ceny o 25%? 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Zad. 15 ( 3 pkt )  

Turysta przebył jednego dnia  całej drogi, drugiego dnia 30% drogi pozostałej. Jak długą drogę 

miał do przebycia turysta, jeżeli po dwóch dniach pozostało mu jeszcze 59,5 km? 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Zad. 16 ( 3 pkt )  

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 20%, a potem o 15%. Ile wynosiła pierwotna cena 

towaru, który po dwóch przecenach kosztował 170 zł? 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               
 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 

Zad. 17 ( 3 pkt)  

Właściciel sklepu obuwniczego sprowadził towar za 3600 zł. ilości towaru sprzedał z 30% zyskiem, 

zaś resztę z 2% stratą. Jaki procent zysku stanowi strata? Wynik podaj z dokładnością do 1%. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

 

Zad. 18 ( 3 pkt )  

W zlewni zmieszano 1800 kilogramów mleka o zawartości 3,2% tłuszczu z 1200 kilogramami 

mleka o zawartości 4,3% tłuszczu. Oblicz procent tłuszczu w tym mleku. 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

 



 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

Zad. 19  ( 3 pkt ) 

Długość jednego boku trójkąta równa się 40% długości obwodu, długość drugiego boku stanowi 

33 % długości obwodu, a trzeci bok ma 8 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta. 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Zad. 20 ( 3 pkt ) 

Dany jest kwadrat o polu 225 . Gdy jeden z jego boków zmniejszę o 20%, a drugi zwiększę o 

40% to otrzymam prostokąt. Ile wynosić będzie pole tego prostokąta? 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



 

 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 

Zad. 21 ( 4 pkt ) 

Ile procent papieru odrzucasz wycinając zacieniowany trójkąt z prostokąta? 

 

IFEI = IEDI   oraz IDCI = ICBI 

 

                       F                                E                               D 

 

 

 

14cm                                                                         C 

 

 

 

A                             20 cm                           B   

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               
 

 

Nazwisko: ……………………………………………         Imię :……………………………. 

 

Zad. 22 ( 3 pkt ) 

Wymiary prostokąta są równe 10 cm i 6 cm. Dłuższy bok prostokąta zwiększono o 20%. O ile 

procent należy zmniejszyć krótszy bok, aby pole prostokąta nie zmieniło się. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

Zad. 23 ( 3 pkt ) 

Średnie zasolenie Morza Martwego jest równe 26%, a morza Bałtyckiego 7,8‰.  O ile więcej 

kilogramów soli zawiera tona wody z Morza Martwego od tony wody z Morza Bałtyckiego? 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               
 


