
KARTA PRACY NR 1 – PROCENTY 
 

Zadanie 1. 
Z pewnej szkoły na wycieczkę do Warszawy pojechało 86% uczniów 
klas szóstych. Jaki procent wszystkich uczniów klas szóstych z tej 
szkoły stanowili ci, którzy nie pojechali na wycieczkę? 
 

Zadanie 2. 
Klasówkę pisało 20 uczniów. Spośród nich 15% otrzymało ocenę 
bardzo dobrą, 40% dobrą, 20% dostateczną, 10% dopuszczającą, 
5% niedostateczną. Ile procent uczniów otrzymało ocenę celującą? 
Ilu to uczniów? 
 

Zadanie 3. 
W 30-osobowej klasie 15 uczniów trenuje pływanie, a 3 uczniów – 
biegi na orientację. Jaki procent klasy stanowią uczniowie trenujący 
poszczególne dyscypliny sportu? 

 

KARTA PRACY NR 1 – PROCENTY 
 

Zadanie 1. 
Z pewnej szkoły na wycieczkę do Warszawy pojechało 86% uczniów 
klas szóstych. Jaki procent wszystkich uczniów klas szóstych z tej 
szkoły stanowili ci, którzy nie pojechali na wycieczkę? 
 

Zadanie 2. 
Klasówkę pisało 20 uczniów. Spośród nich 15% otrzymało ocenę 
bardzo dobrą, 40% dobrą, 20% dostateczną, 10% dopuszczającą, 
5% niedostateczną. Ile procent uczniów otrzymało ocenę celującą? 
Ilu to uczniów? 
 

Zadanie 3. 
W 30-osobowej klasie 15 uczniów trenuje pływanie, a 3 uczniów – 
biegi na orientację. Jaki procent klasy stanowią uczniowie trenujący 
poszczególne dyscypliny sportu? 

KARTA PRACY NR 1 – PROCENTY 
 

Zadanie 1. 
Z pewnej szkoły na wycieczkę do Warszawy pojechało 86% uczniów 
klas szóstych. Jaki procent wszystkich uczniów klas szóstych z tej 
szkoły stanowili ci, którzy nie pojechali na wycieczkę? 
 

Zadanie 2. 
Klasówkę pisało 20 uczniów. Spośród nich 15% otrzymało ocenę 
bardzo dobrą, 40% dobrą, 20% dostateczną, 10% dopuszczającą, 
5% niedostateczną. Ile procent uczniów otrzymało ocenę celującą? 
Ilu to uczniów? 
 

Zadanie 3. 
W 30-osobowej klasie 15 uczniów trenuje pływanie, a 3 uczniów – 
biegi na orientację. Jaki procent klasy stanowią uczniowie trenujący 
poszczególne dyscypliny sportu? 

 

KARTA PRACY NR 1 – PROCENTY 
 

Zadanie 1. 
Z pewnej szkoły na wycieczkę do Warszawy pojechało 86% uczniów 
klas szóstych. Jaki procent wszystkich uczniów klas szóstych z tej 
szkoły stanowili ci, którzy nie pojechali na wycieczkę? 
 

Zadanie 2. 
Klasówkę pisało 20 uczniów. Spośród nich 15% otrzymało ocenę 
bardzo dobrą, 40% dobrą, 20% dostateczną, 10% dopuszczającą, 
5% niedostateczną. Ile procent uczniów otrzymało ocenę celującą? 
Ilu to uczniów? 
 

Zadanie 3. 
W 30-osobowej klasie 15 uczniów trenuje pływanie, a 3 uczniów – 
biegi na orientację. Jaki procent klasy stanowią uczniowie trenujący 
poszczególne dyscypliny sportu? 


