
18.05.20- M. Kawecka-matematyka klasa 7d 

Temat: Obliczenia procentowe. 

Celem lekcji będzie: 

- poprawne zapisywanie procentów w postaci ułamków zwykłych i dziesiętnych 

- dokładne wykonywanie obliczeń ( zastosowanie mnożenia i dzielenia pisemnego) 

Dla przypomnienia tematu, który  omawialiśmy wcześniej ( informacje w zeszytach 

przedmiotowych- można przejrzeć i sprawdzić, jak wykonywaliśmy obliczenia procentowe).  

Proszę zapisać w zeszycie temat lekcji (cele lekcji) i rozwiązane poniżej  przykłady. 

Przypominam do działań na procentach należy przypomnieć sobie zamianę procentu na 

liczbę. 

Przykład 1. 

Oblicz  15 % z 270 

15 % * 270= 0,15 * 270= 40, 5  

Przykład 2. 

a). Oblicz liczbę o 20 % większą od 120 

Szukaną  liczbą jest 120 % podanej liczby, czyli 

120- 100% 

12- 10 % ( obie strony mnożymy przez 12, żeby było 120 %) 

144- 120 % 

To oznacza, że liczba o 20 % większa od podanej jest równa 144. 

b). Oblicz liczbę o 40 % mniejszą od 60 

obliczamy 40 % liczby 60 

40 % * 60= 0, 4 * 60= 24 

Obliczyliśmy 40 % z liczby 60, a następnie należy od 60 odjąć wartość 24 i wówczas 

otrzymamy liczbę o 40 % mniejszą od danej. 

60- 24= 36          Nasza szukana liczba to 36. 

Przykład 3. 

Znajdź liczbę, której 80 % jest równe 32 



Przypominam, przy tych obliczeniach należy liczbę podzielić przez podany procent. 

32: 80 %= 32 : 0,80 =  ( 32 * 100) : 80= 3200 : 80= 40 

Nasza szukana liczba, to 40. 

Po przepisaniu podanych informacji proszę rozwiązać poniższe zadania: 

Zadanie 1. Oblicz: 

a). 15 % z 260 zł= ; b). 87 % z 326= ; c).32 % z 564= ;  d). 45 % z 876=  

Zadanie 2. 

 Pan Artur zarabia 1500 zł miesięcznie, a pan Piotr 2500 zł. Od swoich zarobków płacą 19 % 

podatku. O ile większą kwotę podatku płaci pan Piotr? 

Zadanie 3. Znajdź liczbę: 

a). o 75 % większą od 56; b). o 24 % mniejszą od 900, c). o 110 % większą od 208  

Zadanie 4.  

Buty, które kosztowały 300 zł, staniały najpierw o 20 %, a potem jeszcze o 10 %. Ile te buty 

kosztują obecnie? 

Zadanie 5. 

 Pan Karol przed urlopem ważył 80 kg, w czasie urlopu przytył o 12,5 %, ale po półroczu 

ciężkiej pracy schudł o 10 %. Ile waży teraz? 

 

Całą prace: notatkę i rozwiązania zadań  wraz z obliczeniami proszę przesłać w dniu 18.05.20 

na adres: kaweckaw63@gmail.com 


