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1 Rozgrzewka / Pobudka

1. Jeden bok prostoka‘ta zwie‘kszono o 10%. O ile procent zmieni lo sie‘ pole prostoka‘ta?

2. Jakim procentem kopy jest: tuzin? mendel?

3. Jaka‘ kwote‘ trzeba wp lacić do banku, żeby po pó l roku przy stopie procentowej 10,5%,
otrzymać 262,5 z l odsetek?

4. Spytano 1100 osób z jakimi umieje‘tnościami sobie nie radza‘. Wyniki
ankiety przedstawione sa‘ obok. Ilu osob potrafia‘cych gotować należy sie‘

spodziewać w grupie 1200 osób? &%
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gra na instrumencie muzycznym
5. Sklep komisowy wyp laci l w laścicielowi za sprzedany rower 200 z l. Ile zap laci l nabywca roweru,

jeżeli sklep pobiera 15% prowizji?

6. Po dwóch kolejnych obniżkach o 20% za każdym razem, cena odkurzacza wynosi 320 z l. Jaka
by la cena przed obniżkami?

7. O ile procent wzrośnie pole kwadratu, jeśli jego obwód zwie‘kszymy o 10% ?

2 Z treścia
‘

1. Woda stanowi oko lo 90% masy świeżych grzybów. Suszono 2,5 kg grzybów. Wyparowa lo
8
9

wody. Ile waży ly suszone grzyby?

2. Zawartość procentowa‘ t luszczu w mleku określa sie‘ w gramach na 100 ml, np. mleko o
zawartości 3,2% t luszczu to takie, ktre ma 3,2 grama t luszczu w 100ml. Jaka‘ ilość mleka o
zawartości 3,2% t luszczu należy zmieszać z mlekiem o zawartości 0,5% t luszczu, aby otrzymać
270 litrów mleka o zawartości 1,5% t luszczu?

3. W królewskim sadzie ros ly gruszki na wierzbie. Pewnego dnia zerwa l sie‘ porwisty wiatr i
40% gruszek spad lo. Po kilku dniach ogrodnik zerwa l 90% pozosta lych owoców, zostawiaja‘cna drzewie 12 sztuk. Ile gruszek ros lo na wierzbie?

4. Leszek zdaje egzamin. Egzaminator przygotowa l 20 pytań. Leszek losuje 5 pytań. Nie
zda egzaminu, jeśli nie odpowie na 3 pytania. Czy Leszek może oblać egzamin, jeżeli zna
odpowiedź na 90% pytań?

5. Pewien stop zawiera 78% miedzi, 12% cynku, reszte‘ stanowi nikiel. Ile kilogramów różnych
metali zawiera ten stop, jeżeli cynku jest o 0,9 kg wie‘cej niż niklu?

6. Uczniowie napisali prace‘ kontrolna‘. 30% uczniów otrzyma lo pia‘tke‘, 40% otrzyma lo czwórke‘,8 uczniów otrzyma lo trójke‘, a pozostali ocene‘ dopuszczaja‘ca‘. Średnia ocen wynosi la 3,9. Ilu
uczniów otrzyma lo pia‘tke‘?
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7. Trzy lata temu zmieniono prawo: instrumenty muzyczne, ob lożone wcześniej 7% podatkiem
VAT, teraz ob lożone sa‘ 22% podatkiem VAT. Ile trzy lata temu kosztowa lby fagot (instrument
de‘ ty drewniany z grupy aerofonów stroikowych z podwójnym stroikiem), który dzís w sklepie
ma cene‘ 11 799 z l?

3 Kapitalne zadania!

1. Bartek wygra l na loterii 5000 z l i wp laci l je do banku na okres 2 lat. Oprocentowanie w skali
rocznej w pierwszym roku wynosi lo 12%, a w drugim roku zosta lo zmniejszone o 2%. Oblicz,
o ile procent powie‘kszy l sie‘ kapita l Bartka po dwóch latach, jeżeli odsetki po roku zosta ly
skapitalizowane.

2. Kapita l 5000z wp lacono do banku na lokate‘ z oprocentowaniem 12% w skali roku. Oblicz
odsetki po upywie 9 miesie‘cy, przy za lożeniu, że kapitalizacja jest kwartalna. A co, gdy
kapitalizacja jest miesie‘czna?

3. (zadanie M.P.) Ile mia lby ktoś, kto 300 lat temu zainwestowa l z lotówke‘ na 10%, przy
za lożeniu kapitalizacji rocznej? (P.J: A gdy za lożymy kapitalizacje‘ kwartalna‘? A miesie‘ czna‘?)

4. (zadanie M.P.) Mamy 100 z l na rok z lożone i 20% oprocentowania. Ile mamy, gdy kapital-
izujemy co pó l roku, dwa miesia‘ce, miesia‘c, tydzień, dzień, godzine‘, (P.J: kwadrans, minute‘ ,

sekunde‘ ...),
1
n

roku. Co gdybyśmy kwote‘ 1 z l z lożyli na 100% z kapitalizacja‘ po
1
n

roku?

5. Ile najwie‘cej da sie‘ zarobić na lokacie? I co to pytanie w ogóle znaczy?
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