
19.05.20- M. Kawecka-matematyka klasa 7d 

Temat: Podwyżki i obniżki- powtórzenie wiadomości. 

Celem lekcji będzie: 

- poprawne zapisywanie działań na procentach 

- dokładne wykonywanie obliczeń ( zastosowanie mnożenia i dzielenia pisemnego) 

Dla przypomnienia tematu, który  omawialiśmy wcześniej ( informacje w zeszytach 

przedmiotowych- można przejrzeć i sprawdzić, jak rozwiązywane były zadania tekstowe), 

możecie też obejrzeć film na youtube:  „ Procenty- podwyżki i obniżki”- T. Gwiazda 

Po obejrzeniu filmu proszę zapisać w zeszycie temat lekcji (cele lekcji) i rozwiązane poniżej  

przykłady. 

Przykład 1.  Telewizor kosztuje 700 zł. Jaka będzie cena telewizora z 22 % podatkiem Vat?  

Rozwiązanie: Zastosujemy I sposób rozwiązywania, przy obliczeniach procentowych. 

Cena początkowa – 700 zł 

Obliczamy, ile wynosi ( zł ) podatek Vat= 22% * 700= 0, 22 * 700= 154 zł  

 Po prostu obliczamy 22 % z liczby 700. Przypominam, żeby obliczyć procent z dowolnej 

liczby, należy procent ( zamieniony na ułamek zwykły lub dziesiętny) pomnożyć przez 

podaną liczbę. 

Cena z podatkiem Vat-  700 + 154= 854 zł 

Odp: Cena telewizora wraz z podatkiem wynosi 854 złote. 

Przykład 2. Cena sprzętu video, po obniżce o 36 % wynosi 896 zł. Jaka była cena 

początkowa sprzętu video. 

Rozwiązanie: 

Cena początkowa- x zł 

Cena po obniżce- 896 zł 

Cena początkowa, to 100 %; cena po obniżce, to 100 %- 36 %=  64 %. 

Oznacza to, że 64 % - 896 ( rozwiązanie będzie zapisane II sposobem- dla przypomnienia) 

32 %- 448 ( obie strony dzielimy przez 2) 

16%- 224 ( obie strony dzielimy przez 8) 

2 %- 28 ( obie strony mnożymy przez 50) 



100 %- 1400 zł 

Odp: Cena początkowa sprzętu video jest równa 1400 zł. 

Po przepisaniu powyższych informacji proszę rozwiązać zadania: 

Zadanie 1. 

Kurtka kosztowała 240 zł, następnie jej cenę obniżono o 10 %. Ile kosztuje kurtka po 

obniżce? 

Zadanie 2. 

Spodnie kosztowały 180 zł, następnie  obniżono ich cenę o 20 %. Ile kosztują obecnie 

spodnie? 

Zadanie 3. 

Narty po podwyżce o 25 % kosztują 2000 zł. Ile kosztowały przed podwyżką? 

Zadanie 4. 

Pan Kowalski po podwyżce o 30 % zarabia 3900 zł. Ile zarabiał przed podwyżką? 

Zadanie 5. 

Proszek do prania „ Zwykły” podrożał o 5 % i kosztuje teraz 21 zł. Ile kosztował przed 

podwyżką? 

Całą prace: notatkę i rozwiązania zadań  wraz z obliczeniami proszę przesłać do dnia  

20.05.20 na adres: kaweckaw63@gmail.com 


