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Praca klasowa nr 5
TEMAT: PROCENTY

1. 1 p. Liczba 150% to
A. 1 15  B. 1 14  C. 12 D. 1 12

2. 5 p. Każdą liczbę połącz z równym jej procentem.   

 110 0,4 1,3 1 14  35

40% 125% 60% 10% 130%

3. 1 p. W klasie 6b 48% uczniów to uczestnicy konkursu plastycznego, a 25% – konkursu mu-
zycznego. 
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A i B oraz C i D. 

Razem w obydwu konkursach brało udział ..... uczniów. 

W żadnym z konkursów nie uczestniczyło ..... uczniów. 

4. 4 p. Oceń  prawdziwość  poniższych  zdań.  Jeżeli  zdanie  jest  prawdziwe,  zaznacz  P,    
jeżeli fałszywe – zaznacz F. 
a)  Liczba 80 to 50% liczby 180. P / F
b)  20% danej liczby to liczba 5 razy mniejsza od danej liczby. P / F

c)  40% danej liczby to  35  tej liczby. P / F
d)  Liczba 120 to 150% liczby 80. P / F

5. 2 p. Cenę kurtki obniżono o 75% ceny początkowej. 
Uzupełnij zdania. W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę. 

a)  Cenę kurtki obniżono o ........... zł. 

b)  Po obniżce kurtka kosztowała ........... zł.
240 zł
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6. Pani Maryla zgromadziła w spiżarni na zimę 120 kg różnych warzyw. Procentowy diagram słup-
kowy zawiera informacje o tym, jakie to warzywa i jaki procent zgromadzonych zapasów sta-
nowią poszczególne rodzaje warzyw. 
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a) 2 p. Odczytaj, jaki procent wszystkich warzyw stanowią poszczególne ich rodzaje.

b) 1 p. O ile punktów procentowych więcej było cebuli niż czosnku?

c) 3 p. Ile kilogramów ziemniaków, a ile marchwi było w spiżarni? Czego było więcej i o ile? 

d) 4 p. Dane z diagramu słupkowego narysuj na dowolnym diagramie prostokątnym.

7. 4 p. Wojtek  zbiera  znaczki  pocztowe.  Ma  144  znaczki  z  ptakami  i  jest  to  30%  jego    
zbioru. Ile znaczków ma Wojtek?

8. 4 p. Towar przeceniono z 80 zł do 60 zł. O ile procent obniżono cenę tego towaru?    
zbioru. Ile znaczków ma Wojtek?

4 p.  
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