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Temat: Obliczanie procentu danej liczby. 

Zamień liczbę na procent: 

 98
100

= 

55
100

 = 

0,17= 

0,22 = 

Zamień procent na ułamek: 

5% = 

14% = 

30% = 

85% = 

Aby obliczyć procent danej liczby, należy: 

1. zamienić procenty na ułamek. 
2. otrzymany ułamek przemnożyć przez liczbę, której jest częścią. 

np.15% liczby 60 

 

 - zamieniamy procent na ułamek 

 

 - ułamek mnożymy przez liczbę 

 

1% liczby 400 to 1
100

 tej liczby: 1
100

∗ 400 = 4 

20% liczby 400 to 20
100

 tej liczby: 20
100

 * 400 = 80 

100% liczby 400 to 100
100

 tej liczby: 100
100

 * 400 = 400 



120% liczby 400 to = 120
100

 tej liczby = 120
100

∗ 400 =  480 

 

1. Oblicz:  
a) 5% liczby 100 = 5

100
 * 100 =5∗100

100
 = 500

100
 = 5 

10% liczby 100 = 
25% liczby 100 = 
20% liczby 30 = 
10% liczby 50 = 
30% liczby 300 = 
60% liczby 300 = 
 

b) 10% liczby240 = 
5% liczby 240 = 
15% liczby 240 = 
30% liczby 240 = 
10% liczby 540 = 
30% liczby 540 = 
15% liczby 540 = 
 

2. Pan Jacek wpłacił do banku 200 zł. Bank po roku do kwoty tej doliczył 12% odsetek. Ile pieniędzy 
otrzymał pan Jacek, wycofując po roku z banku swoje oszczędności? 

 

 

 

 

 

3. Pani Ewa wpłaciła do banku 400 zł. Bank po roku do tej kwoty doliczył 15% odsetek. Ile 
pieniędzy otrzymała pani Ewa, wycofując po roku z banku swoje oszczędności? 
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