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ZADANIA PROCENTOWE  
 

1. Tlen stanowi około 21% objętości powietrza. Ile metrów sześciennych tlenu znajduje 

się w 40 m3 powietrza? 

2. Wśród 12 kotów, trzy są czarne. Ile procent tych kotów stanowią koty czarne? 

3. W bibliotece jest 1350 książek dla dzieci, co stanowi 27% wszystkich książek tej 

biblioteki. Ile książek liczy księgozbiór? 

4. Cena sukienki wynosi 150 zł. Ile wyniesie cena po podwyżce o 5%? 

5. Cena spodni jest równa 200 zł. Ile wyniesie ta cena po obniżce o 15%? 

6. O ile % zdrożała kostka masła, która kosztowała 5,50 zł a teraz kosztuje 6,60 zł? 

7. Długopis podrożał o 5% i kosztuje teraz 6,30 zł. Ile kosztował przed podwyżką? 

8. Działka budowlana ma powierzchnię 1200 m2, na której mieści się budynek 

mieszkalny i ogród. Ogród zajmuje 28% jej powierzchni. Jaka jest powierzchnia 

budynku? 

9. Komputer kosztuje 3200 zł. Do tej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. Jaka jest 

cena komputera z podatkiem VAT?  

10. Po 7 godzinach pracy wyczerpało się 35% energii w baterii. Po ilu dalszych 

godzinach pracy konieczna będzie wymiana baterii? 

11. Sprzęt fotograficzny z wliczonym podatkiem 23% VAT kosztuje 5124zł. Jak wysoki 

jest podatek? 

12. W przypadków niektórych towarów do ceny dolicza się podatek VAT równy 7%. 

Ile procent ceny brutto stanowi ten podatek? 

13. Piłka przed obniżką kosztowała 50zł, a po obniżce kosztuje 43zł? O ile procent 

obniżono cenę piłki? 
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14. Harcerze przeszli 84% trasy i zostało im do przejścia 4 km. Ile kilometrów miała 

cała trasa? O ile procent mniej mają do przejścia w porównaniu z długością przebytej już 

trasy? 

15. W pewnym gimnazjum jest 55% chłopców. Wszystkich uczniów jest 320. 25% 

chłopców trenuje piłkę nożną. Ilu chłopców trenuje piłkę nożną? 

16. Przechowywana w zimie marchew traci około 10% swego ciężaru. Ile kg marchwi 

trzeba zgromadzić jesienią, aby na wiosnę mieć 153 kilogramy? 

17. W szkole jest 450 uczniów. 72 osoby uczą się trzech, pozostali dwóch języków 

obcych. Jaki procent uczniów tej szkoły uczy się dwóch języków obcych? Jaki procent 

uczniów uczących się dwóch języków stanowią uczniowie uczący się trzech języków 

obcych? 

18. Cenę roweru wynoszącą 840zł podwyższano dwukrotnie o 2%. Jaka jest aktualna 

cena roweru. O ile procent jest większa od ceny przed podwyżkami? O ile procent 

należałoby ją obniżyć, aby wynosiła 840zł? 

19. Cenę bluzki obniżono o 20%, a potem podwyższono o 10% i 5 zł. Obecnie cena 

spodni wynosi 75,40 zł. Jaka była cena spodni przed obniżką, a jaka po obniżce? 

20. Ekipa Mateusza ułożyła 300m światłowodu. W tym samym czasie ekipa Kuby 

ułożyła 270m światłowodu.  

 ile procent światłowód ułożony przez ekipę Mateusza jest dłuższy od światłowodu 

ułożonego przez ekipę Kuby?  

 ile procent światłowód ułożony przez ekipę Kuby jest krótszy od światłowodu 

ułożonego przez ekipę Nikodema? 

21. W domu wczasowym „Relaks” przebywali na wakacjach dorośli i dzieci. Mężczyźni 

stanowili 28% wszystkich wczasowiczów, kobiety – 44%, a dzieci było czterdzieści 

dwoje. Ilu wczasowiczów spędzało wakacje w tym domu wczasowym? O ile punktów 

procentowych jest więcej mężczyzn niż dzieci? O ile procent jest więcej kobiet niż 

dzieci? 
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22. O ile zmniejszy się pole kwadratu, jeśli bok zmniejszymy o 10%? 

23. Cenę towaru obniżono o 20%, nową cenę obniżono o 15%, a tę ostatnią jeszcze 

o 10%. O ile procent zmniejszono cenę towaru w rezultacie trzech obniżek? 

24. W ciągu miesiąca cena benzyny z 4 zł wzrosła 2 razy najpierw o 10%, potem jeszcze 

o 5%. Ile kosztuje obecnie benzyna? 

25. 20% pewnej liczby a  jest o 16 mniejsze od tej liczby. Znajdź liczbę a. 

26. Długość jednego boku prostokąta zwiększono o 10%, a długość drugiego boku 

zmniejszono o 10%. Czy pole  prostokąta zmieniło się? 

27. Klasa Ia liczy 30 uczniów, Ib – 32 uczniów. Na wspólną wycieczkę pojechało 90% 

uczniów klasy Ia i 87,5% Ib. Ile % łącznej liczby uczniów obu klas nie pojechało 

na wycieczkę? 

28. Cena biletu na mecz piłki nożnej wynosiła 150 zł. Gdy cenę obniżono okazało się, że 

na mecz przychodziło o 50% kibiców więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży wzrósł 

o 25%. O ile złotych obniżono cenę biletu? 

29. Kiedy obniżono cenę biletu wstępu do muzeum, to ilość zwiedzających zwiększyła 

się o 50%. Jednocześnie wpływy ze sprzedaży biletów zwiększyły się o 20%. O ile 

procent obniżono cenę biletu wstępu? 

 


