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Ułamki dziesiętne o mianowniku 100

Ułamek jako procent

Zadania zamknięte

Uzupełnij zdania. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A i B 
oraz C i D.
0,4 pewnej wielkości to A / B tej wielkości. A. 4% B. 40%
6% zapisane w postaci ułamka to C / D. C. 0,6 D. 0,06

Jeden procent pewnej wielkości to:
A. 0,001 tej wielkości B. 0,1 tej wielkości
C. 0,01 tej wielkości D. cała ta wielkość

Przyjrzyj się rysunkowi. Czy podane  
zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?  
Zaznacz właściwą odpowiedź.

a)  Nie zamalowano 6% prostokąta.

b)  Nie zamalowano  14  prostokąta.

c)  Zamalowano  34  prostokąta.

d)  100% liczby kwadratów w prostokącie  
to 24.

Na rysunkach jest zamalowana część figury. Połącz każdy rysunek 
z ułamkiem wskazującym, jaka część figury jest zamalowana, 
i równym mu procentem.
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Na rysunkach zakolorowano pewien procent figury:
A. B. C. D.

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabelce. Przy każdym z nich 
wskaż właściwe litery.

Na którym rysunku zamalowano 50% figury? A B C D

Na którym rysunku zamalowano mniej niż 50% figury? A B C D

Na którym rysunku zamalowano 25% figury? A B C D

Na którym rysunku zamalowano 75% figury? A B C D

Buraki cukrowe zawierają około 16% cukru. Jaką częścią buraków 
jest zawarty w nich cukier?
A. 1,6 B. 0,16  C. 0,016 D. 16

10 

Na rysunkach przedstawiono prostokąty:
A. B. C. D.

   

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabelce. Przy każdym z nich 
wskaż właściwe litery.

Na którym rysunku zaznaczono 50% prostokąta? A B C D

Na którym rysunku zaznaczono 10% prostokąta? A B C D

Na którym rysunku zaznaczono 75% prostokąta? A B C D

Na którym rysunku zaznaczono mniej niż 50% 
prostokąta?

A B C D

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, wpisz w kratkę 
literę P, a jeżeli fałszywe – literę F.
a)  52% wielkości to mniej niż połowa tej wielkości.

b)  27% wielkości to więcej niż  14  tej wielkości.
c)  111% to więcej niż całość.
d)  75% uczniów oglądało mecz, więc  14  uczniów nie oglądała  

meczu.
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Pewnego dnia w szkole było 84% uczniów klasy piątej. Jaki procent 
wszystkich uczniów klasy piątej stanowili uczniowie nieobecni tego 
dnia w szkole?
A. 84%  B. 26%  C. 16%  D. 100%

Znaczki z Afryki stanowią 10% wszystkich znaczków Artura. Jaką 
częścią znaczków Artura są znaczki inne niż z Afryki?
A. 0,1  B. 0,01  C. 0,9 D. 0,09

Zadania otwarte

Rozszerz ułamki do mianownika 100 i przedstaw je w postaci procentów.

a)  15 ,   45,     710,     625 ,     720  b) 0,25;  0,3;  0,5;  1,4;  2,0

Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych.
7%, 15%, 55%, 45%, 175%

Określ, jaki procent całej figury stanowi jej zamalowana część.
a) b) c) d)

Narysuj prostokąt o wymiarach 6 kratek × 5 kratek. Pokoloruj 
18 kratek, aby utworzyć dowolny wzór. Skorzystaj z tego rysunku 
i uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Prostokąt jest zbudowany z ...... kratek. 30 kratek to ......% liczby 

kratek w tym prostokącie. Kolorowe kratki stanowią ...% wszystkich 

kratek. Kratki niepokolorowane stanowią ......% wszystkich kratek i jest 

to .................... niż  34  prostokąta.

Wpisz w kratki, jaki procent koła stanowi każda jego część.
a) b) c) d)
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Alek i Mateusz tworzyli wzory komputerowe ze 100 znaków: 
gwiazdek (*) i krzyżyków (#). Alek wykorzystał 26 gwiazdek 
i 49 krzyżyków, a Mateusz 42 gwiazdki i 58 krzyżyków. Ile procent 
znaków wykorzystał Alek, a ile Mateusz?

W klasach piątych jest 88 osób, spośród których 66 uczestniczyło 
w zawodach sportowych. Ile procent uczniów nie uczestniczyło 
w zawodach sportowych?

Pan Karol jest wędkarzem. Wśród ryb, które udało mu się złowić, są 
płocie, które stanowią 43% wszystkich złowionych ryb, okonie –  24% 
i szczupaki –  22%. Pozostałe ryby to karasie srebrzyste. Ile procent 
ryb złowionych przez pana Karola stanowią karasie srebrzyste?

Klasa 5 w ciągu 1 tygodnia ma 25 lekcji. Mateusz nie był 
na 10 lekcjach. Jaki procent lekcji opuścił Mateusz?

Obliczanie procentu danej wielkości

Zadania zamknięte

Uzupełnij zdania. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A i B 
oraz C i D.
10% liczby 285 to A / B. A. 28,5 B. 2,85
25% liczby 1240 to C / D. C. 620 D. 310

Bluzka kosztowała 70 zł. Jej cenę zmniejszono o 10%. Obniżka była 
równa: 
A. 0,70 zł B. 70 gr C. 7 zł D. 17 zł

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, wpisz w kratkę 
literę P, a jeżeli fałszywe – literę F.
a) 1% liczby 346 to 34,6.
b)  Buty kosztowały 160 zł i obniżono ich cenę o 5%, czyli o 8 zł.
c)  24% danej wielkości to więcej niż czwarta część tej wielkości.
d)  Basia rozwiązała połowę wszystkich zadań, a to oznacza,  

że wykonała 50% zadań.

6

7

8

9

1

2

3


