
KARTA PRACY – JAKI TO PROCENT? 
 

 Aby wyrazić, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, trzeba ustalić 
najpierw, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga i zamienić ten ułamek 
na procent. 
 

Przykład 1. Jaki procent figur zamalowano? 

 
 
 

Przykład 2. W 32-osobowej klasie Marcina tylko 8 osób ma kota. Jaki 
procent uczniów tej klasy ma kota? 
 

 Łatwo zamienia się na procenty te ułamki zwykłe, które można rozszerzyć 
lub skrócić do mianownika 100. 
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 Najłatwiej zamienia się na procenty ułamki dziesiętne. Wystarczy 
przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. 

 

𝟎, 𝟎𝟕 = 𝟕% 
 

    𝟎, 𝟏𝟑 =             𝟎, 𝟕𝟔 =            𝟏, 𝟒 =            𝟎, 𝟎𝟐𝟏 = 
 

 Zamiana ułamków na procenty za pomocą kalkulatora 
Dzielimy licznik przez mianownik ułamka, a następnie otrzymany ułamek 
dziesiętny (lub rozwinięcie dziesiętne) zamieniamy na procent. Ta metoda 
pozwala zamienić na procenty wszystkie ułamki, nawet takie, których nie 
da się przedstawić w postaci ułamka o mianowniku 100. Uwaga. Jeśli 
w wyniku dzielenia otrzymamy rozwinięcie dziesiętne z wieloma cyframi 
po przecinku, to najwygodniej najpierw zaokrąglić otrzymaną liczbę. 
W praktyce często zaokrąglamy także otrzymany w wyniku procent. 
 

Przykład 3. Grupie 250 osób zadano pytanie: „Czy lubisz 
czekoladę?” i 243 osoby odpowiedziały „tak”. Jaki to procent 
ankietowanych? Wynik zaokrąglij. 
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