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OBLICZENIA PROCENTOWE 

III etap edukacji (klasa II) 

 

Cele kształcenia 

Cel ogólny:  

 wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

Cele szczegółowe:  

uczeń: 

 przedstawia części pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości, 

 oblicza procentu danej liczby, 

 oblicza liczby na podstawie danego jej procentu. 

Metody kształcenia: pogadanka, uczenie przez działanie. 

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach. 

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna. 

Środki dydaktyczne: kalkulatory. 

 

Przebieg zajęć: 

Lp. Pytania kluczowe Czynności nauczyciela 
Oczekiwana 

aktywność ucznia 

1 Co to jest procent? 

Co to jest promil? 

Jak obliczamy procent 

liczby? 

 

Nauczyciel zadaje pytania czym jest 

procent, promil, jak obliczamy 

procent liczby. 

 

Nauczyciel poleca rozwiązanie 

zadań: 

1. Oblicz 25% liczby 72. 

2. Oblicz 7% liczby 95. 

3. Oblicz 12%0 liczby 78. 

4. Ile jest równa powierzchnia [m
2
] 

stanowiąca 15%  prostokąta o 

Wskazani uczniowie 

odpowiadają na 

pytania. 

 

Uczniowie rozwiązują 

zadania samodzielnie 

lub w parach. 

Wskazani uczniowie 

podają odpowiedzi, 

niektórzy ze 

wskazanych uczniów 



Lp. Pytania kluczowe Czynności nauczyciela 
Oczekiwana 

aktywność ucznia 

wymiarach 3m i 4m? przedstawiają 

rozwiązanie na tablicy 

2 Co to jest punkt 

procentowy? 

Jak interpretujemy 

punkt procentowy? 

 

Nauczyciel przedstawia pojęcie 

punktu procentowego, podając 

przykład. 

Sprawdza rozumienie pojęcia, 

zadając pytania: 

a. Oprocentowanie kapitału było 

początkowo równe 4,5%,  

a następnie 6%. O ile punktów 

procentowych wzrosło? 

b. Oprocentowanie roczne było 

równe 6,2%. Jak wysokie jest 

teraz oprocentowanie roczne, 

jeśli wzrosło o 0,4 punktu 

procentowego? 

Nauczyciel koryguje ewentualne 

błędy 

 

 

Wskazani uczniowie 

podają odpowiedź i jej 

uzasadnienie 

3 Jak obliczamy, ile 

procent stanowi podana 

liczba innej liczby? 

 

Nauczyciel omawia, w jaki sposób 

obliczamy ile procent stanowi 

podana liczba innej liczby. 

 

Nauczyciel poleca rozwiązanie 

zadań: 

5. Ile procent stanowi 16 liczby 64? 

6. Ile procent stanowi 35 liczby 

195? 

7. Czy liczba 36,54 stanowi 34,8% 

liczby 105? Odpowiedź 

uzasadnij. 

8. Z kartonu o powierzchni 600 cm
2
 

wycięto kwadrat o boku 4 cm. 

Uczniowie pracują 

w parach.  

 

 

Wskazani uczniowie 

rozwiązują zadania na 

tablicy 



Lp. Pytania kluczowe Czynności nauczyciela 
Oczekiwana 

aktywność ucznia 

Jaka część kartonu pozostała? 

9. W ilu procentach jest napełniona 

szklanka o pojemności 250 ml, 

jeśli wlano do niej 5 cm
3
 wody? 

Wyniki podajemy z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku 

4 Jak obliczamy liczbę, 

której podany procent 

jest równy danej 

liczbie? 

 

Nauczyciel poleca rozwiązanie 

zadań: 

10. 35% pewnej liczby jest równe 

49. Ile równa jest ta liczba? 

11. 65% pewnej liczby jest równe 

624. Ile równa jest ta liczba? 

12. 125% pewnej liczby jest równe 

72,5. Ile równa jest ta liczba? 

13. 8% liczby X jest równe 2, a 18% 

liczby Y jest równe 4,32. Która 

liczb X czy Y jest większa? 

14. Sprzedawca obniżył cenę 

pewnego towaru trzykrotnie 

o 40%. Czy teraz sprzedawca 

będzie dopłacał klientowi, który 

kupuje ten towar? 

 

Nauczyciel podaje numery zadań ze 

zbioru lub podręcznika do 

wykonania w domu 

Uczniowie pracują 

w parach.  

 

Wskazani uczniowie 

podają rozwiązania 

zadań 

 


