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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / ..........

Zadanie 1

Uzupełnij, wpisując w puste miejsce odpowiedni ułamek dziesiętny.
a) 8% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
b) 25% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
c) 88% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
d)  pewnej wielkości to _______ tej wielkości.

Zadanie 2

Połącz wyrażenia z pierwszej kolumny z równymi im liczbami z drugiej kolumny.

250% liczby 10                    30

30% liczby 18                      5,4

12% liczby 250                    45

55% liczby 100                    25

300% liczby 15                    55

Zadanie 3

We wrześniu zimowa kurtka kosztowała 420 zł. W październiku cena kurtki wzrosła
o 20%, a w listopadzie – jeszcze o 5%. Wyznacz cenę kurtki po obu podwyżkach i oblicz,
o ile procent cena kurtki wzrosła od września.

Zadanie 4

Pan Jerzy miał 40 zł. Wydał 60% tej kwoty. Czy za pieniądze, które mu pozostały, może
kupić 3 puszki napojów, jeśli każda z nich kosztuje 5 zł?
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Grupa B

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / ..........

Zadanie 1

Uzupełnij, wpisując w puste miejsce odpowiedni ułamek dziesiętny.
a) 4% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
b) 55% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
c) 38% pewnej wielkości to _______ tej wielkości.
d)  pewnej wielkości to _______ tej wielkości.

Zadanie 2

Połącz wyrażenia z pierwszej kolumny z równymi im liczbami z drugiej kolumny.

65% liczby 100                    10,8

450% liczby 10                    49

500% liczby 15                    75

60% liczby 18                      65

14% liczby 350                    45

Zadanie 3

We wrześniu zimowe buty kosztowały 460 zł. W październiku cena butów wzrosła
o 10%, a w listopadzie – jeszcze o 30%. Wyznacz cenę butów po obu podwyżkach
i oblicz, o ile procent cena butów wzrosła od września.

Zadanie 4

Pan Jerzy miał 70 zł. Wydał 40% tej kwoty. Czy za pieniądze, które mu pozostały, może
kupić 5 paczek ciastek, jeśli każda z nich kosztuje 8 zł?
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