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WIELKIE ODLICZANIE 

 
ODPOWIEDZI DO DNIA 39: 

Zadanie 1. 

 

Poprawna odpowiedź 

B 

 
Wyjaśnienie 

Zadanie sprawdza, czy potrafisz wykonywać proste obliczenia procentowe. 

 
Sposób 1. 

• Zauważ, że liczba sprzedanych opakowań lodów w kwietniu stanowi 

100%: 60 opakowań stanowi 100%. 

• Zauważ, że liczba sprzedanych opakowań lodów w maju była większa o 90 sztuk od 

liczby sprzedanych opakowań lodów w kwietniu (150 – 60 = 90). 

• Tę  liczbę  90  sztuk  opakowań  wyraź  jako  procent  liczby   sprzedanych   

opakowań w kwietniu: 

60 opakowań stanowi 100%, więc 

30 opakowań stanowi 50%, zatem 

90 opakowań stanowi 150% liczby sprzedanych opakowań lodów w kwietniu. 
 

Sposób 2. 

• W pierwszej kolejności możesz obliczyć, o  ile  opakowań  wzrosła  sprzedaż  lodów  

(150 – 60 = 90) 

• Otrzymaną wielkość wykorzystaj do obliczenia, jaką jest ona częścią liczby 

opakowań 

lodów sprzedanych w kwietniu   90 =  
3
) 

60 2 

• Otrzymaną część wyraź w procentach. 3 ∙ 100% = 150% 
2 

 
 

 



 Zadanie 2. 

 

Poprawna odpowiedź 

C 

 
Wyjaśnienie 

Zadanie sprawdza, czy potrafisz obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent. 

 
Sposób 1. 

• W pierwszej kolejności oblicz, ile złotych zarabia właściciel sklepu na sprzedaży 1 

sztuki towaru: 

0,02 · 75 zł = 1,50 zł 

 

• Oblicz, ile sztuk towaru musi sprzedać, aby zarobić 300 

zł: 300 zł : 1,50 zł = 200 
 

Sposób 2. 

• W pierwszej kolejności możesz obliczyć, za jaką kwotę x właściciel musi sprzedać 

towar, aby 2% z tej kwoty wyniosło 300 zł, czyli: 

2% ∙ 𝑥 = 300 zł 
100 

𝑥 = 300 ∙ 
2
 

𝑥  = 15 000 zł 

• Otrzymaną kwotę podziel przez cenę towaru za sztukę 15 000 zł : 75 zł = 200. 
 

 

 Zadanie 3.

  

Poprawna odpowiedź 

PP 

 

Wyjaśnienie 

Zadanie sprawdza, czy rozumiesz pojęcie procentu oraz czy potrafisz obliczyć liczbę, 

gdy dany jest jej procent. 

 
Pierwsze zdanie: 

Brata i siostrę ma 16% liczby uczniów tej klasy. 

 

• Aby stwierdzić, czy to zdanie jest  prawdziwe  czy  fałszywe,  należy  zauważyć,  że  

44% liczby uczniów tej klasy ma siostrę, zaś 72% – brata. Poza tym wszyscy uczniowie 

tej klasy wypełnili ankietę i każdy uczeń ma rodzeństwo. 

 

• Z powyższych ustaleń wynika, że 116% uczniów tej klasy zadeklarowało, że ma brata 

lub siostrę. Klasa może liczyć 100% uczniów, co oznacza, że w 16% powtórzyły się 
wypowiedzi uczniów, czyli 16% liczby uczniów tej klasy ma i siostrę i brata. 

 

Drugie zdanie: 

Ankietę wypełniło 25 uczniów. 



 

• Aby stwierdzić, czy to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, należy obliczyć 100% liczby 

uczniów tej klasy. 

 

• Warto skorzystać z wcześniejszego wniosku, czyli że 16% liczby uczniów tej klasy to     

4 uczniów. 

 

16% – 4 

4% – 1 

100% – 25 

 

• Jest to liczba 25. 


