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W szkole jest 900 uczniów. Dziewczęta stanowią 60% uczniów 

w szkole, a  35  wszystkich dziewcząt w szkole uczy się języka 

niemieckiego. Ile dziewcząt w tej szkole uczy się języka niemieckiego?

Aerożele to obecnie najlżejsze substancje stałe. Mają one strukturę 
gąbki: ok. 99% objętości aerożelu stanowi powietrze, a pozostała część 
to porowaty materiał tworzący jego strukturę – najczęściej krzemionka. 
Aerożel waży 1000 razy mniej niż szkło o tej samej objętości.
a)  Jaką objętość ma krzemionka zawarta w aerożelu o objętości 

6000 dm3?
b) Ile waży szkło o takiej samej objętości jak aerożel ważący 0,75 kg?

Pan Kazik na  14  powierzchni swego gospodarstwa miał łąki i było to 
21 ha. Kukurydza zajmowała 25% powierzchni całego gospodarstwa, 
a zboża 20% gospodarstwa. Pozostałą część gospodarstwa pan 
Kazik przeznaczył na rzepak. Ile procent gospodarstwa zajmował 
rzepak? Ile hektarów zajmowały poszczególne uprawy?

Diagramy procentowe

Zadania zamknięte

Oto wyniki pewnej ankiety. Czy podane  
zdania są prawdziwe? Zaznacz 
właściwe odpowiedzi.
a)  Większość ankietowanych głosowała 

na „nie” lub „raczej nie”.
  TAK   NIE

b)  Głosujący na „tak” i głosujący na „raczej tak”  
stanowili więcej niż 0,5 ankietowanych.

c)  Głosujący na „nie” i głosujący na „nie wiem” 
stanowili mniej niż 0,1 ankietowanych.

d)  Osób głosujących na „tak” było tyle samo  
co razem: niezdecydowanych („nie wiem”),  
przeciwnych („nie”) i głosujących na „raczej nie”.
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 TAK   NIE



160

Zapytano 100 osób, jaki kolor lubią najbardziej.  
Otrzymane odpowiedzi przedstawiono na 
diagramie.
a)  Jaki procent wszystkich ankietowanych 

stanowiły osoby, które wybrały kolor 
czarny?
A. 1%  B. 5%  
C. 10%  D. 15%

b) Jaki kolor wybrało 20% osób?
A. biały  B. zielony  C. niebieski  D. czerwony

c) Ile procent osób odpowiedziało na ankietę?
A. 10%  B. 60%  C. 100%  D. 150%

d)  Są takie dwa kolory, spośród których jeden wybrało 3 razy więcej 
osób niż drugi. Która to para kolorów?
A. żółty i niebieski  B. żółty i czerwony 
C. czarny i biały  D. czarny i zielony

W dwóch klasach 5 było razem 60 uczniów. Na diagramie 
przedstawiono, ile procent uczniów z tych klas urodziło się  
w każdym kwartale. 

a) W którym kwartale urodziło się najwięcej uczniów klas 5?
A. w I  B. w II  C. w III  D. w IV

b) Ilu uczniów urodziło się w dwóch pierwszych kwartałach?
A. 15  B. 20  C. 12  D. 40

c)  Ilu łącznie uczniów urodziło się od początku lipca do końca września?
A. 30  B. 50  C. 18  D. 25

d)  Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, 
jeżeli fałszywe – F.

W każdym z kwartałów: III i IV urodziło się więcej  
niż  14  uczniów.

P F

Najmniej uczniów urodziło się w kwietniu, maju i czerwcu. P F
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Każdy uczeń szkoły językowej uczęszcza na lekcje tylko jednego 
języka obcego. Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów uczących 
się poszczególnych języków.

a)  Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwe odpowiedzi.

Języka niemieckiego uczy się 60 osób. TAK NIE

Do szkoły językowej uczęszcza 600 uczniów. TAK NIE

Języka hiszpańskiego uczy się 10% uczniów. TAK NIE

Liczba uczniów uczących się języka hiszpańskiego 
jest równa 75% liczby uczniów uczących się języka 
angielskiego.

TAK NIE

Na lekcje języka francuskiego uczęszcza 2 razy mniej 
uczniów niż na lekcje języka niemieckiego.

TAK NIE

20% wszystkich uczniów uczy się języka francyskiego. TAK NIE

b) Który diagram procentowy nie jest poprawny?

A. B. C. D.
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Zadania otwarte

Uczniowie klas 5 porządkowali salę matematyczną. Dzieci policzyły 
i spisały wszystkie mieszczące się tam eksponaty. Okazało się, że 
eksponatów matematycznych było 60. Uczniowie przedstawili zbiór 
tych eksponatów na diagramie procentowym. 

a) Uzupełnij tabelkę.

Lp. Rodzaje eksponatów
Liczba 

eksponatów 
Jaka to część 
eksponatów?

1 modele brył 

2 zestawy figur płaskich

3 tablice matematyczne

4 zestawy przyborów do geometrii

5 portrety matematyków

RAZEM

b) Uzupełnij zdania. Skorzystaj z wyników wpisanych do tabelki.

Najwięcej eksponatów stanowiły ...................................... . Modeli 

brył było ... razy ................... od portretów matematyków. Modele 

brył to ......% wszystkich eksponatów, zestawy figur płaskich 

– ......% eksponatów, tablice matematyczne – ......%, zestawy 

przyborów do geometrii – ......%, a portrety matematyków – ......% 

eksponatów.

c)  Narysuj diagram słupkowy ilustrujący zbiór eksponatów w sali 
matematycznej.

1
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Na diagramie przedstawiono podział procentowy powierzchni lądów 
na kuli ziemskiej (w przybliżeniu). 

a)  Odczytaj, ile procent wszystkich lądów zajmują poszczególne 
kontynenty. Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe. 

Europa zajmuje ......% lądów, Azja – ......%, Ameryka Północna 

– ......%, Ameryka Południowa – ......%, Afryka – ......%, Australia – 

......%, a Antarktyda – ......% lądów. Największym kontynentem jest 

..................... , a najmniejszym – ..................... . Australia zajmuje 

... razy mniejszą część lądów niż Ameryka Południowa i 5 razy 

mniejszą niż ............ .

b)  Wykonaj procentowy diagram słupkowy przedstawiający podział 
procentowy powierzchni lądów na kuli ziemskiej.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w akcji sprzątania świata, zostali 
podzieleni na grupy tak, jak przedstawiono na diagramie.

a) Ile procent uczniów sprzątało las?
b) Ile procent uczniów nie sprzątało ulic? 
c)  Ile procent uczniów sprzątało wzdłuż rzeki i w parku?
d)  Oblicz, ilu uczniów sprzątało w parku, jeżeli w akcji uczestniczyło 

260 uczniów.
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W pewnej szkole zrobiono ankietę na temat najczęstszego sposobu 
spędzania wolnego czasu. Można było wskazać tylko jedną 
odpowiedź. Otrzymane odpowiedzi przedstawiono na diagramie.

a) Uzupełnij tabelkę. 

Jak spędzam 
wolny czas?

Oglądam 
telewizję

Inne Korzystam 
z komputera

Uprawiam 
sporty

Idę do 
kina

Czytam 
książki

Procent 
odpowiedzi

Jaka to część 
ankietowanych?

b)  Narysuj procentowy diagram słupkowy przedstawiający 
najczęstsze sposoby spędzania wolnego czasu wśród 
ankietowanych uczniów.

c)  Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Czwarta część ankietowanych osób ............................................. . 

Więcej niż  14  ankietowanych osób ................................................. . 

Odpowiedź „Korzystam z komputera” lub „Inne” podało razem 

......% ankietowanych. 

Na szkolnym kiermaszu sprzedawano prace uczniów. Lalki stanowiły 
25% wszystkich prac, ludziki z żołędzi – 45%, a ludziki kasztanowe – 
10%. Pozostałe prace to rysunki na szkle. Wykonaj dowolny diagram 
procentowy. Ułóż dwa pytania i odpowiedz na nie.
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