
27 marca 

Temat: Zadania z procentami – diagramy. 

Poniżej przedstawiam rozwiązanie zadania 19 ze str. 204 – podręcznik,  

1. Diagram należy poprawić w zeszycie. 

Omówienia nie wpisujcie do zeszytu 

 

Omówienie: 

W zadaniu popełniło wiele osób podstawowy błąd. Przedstawiacie mi diagram słupkowy, a nie 

prostokątny. Czytajcie uważnie polecenia. Obawiam się, że wiele błędów wynika z tego, że nie 

dokładnie czytacie – bardziej się domyślacie. 

 

Autor pisze: przedstaw na diagramie procentowym 

Najprościej jest wykreślić kwadrat (bo to tez prostokąt) z podziałem na 100 części. Na 100, ponieważ 

1%, to 
1

100
   , w tym przypadku            odpowiada 

1

100
 , 𝑐𝑧𝑦𝑙𝑖 1%. 

Jeżeli autor wymienia, że gleby bielicowe i brunatne stanowią 82% wszystkich typów gleb (czyli 

całości), należy zamalować 82 części ze wszystkich 100. Inne gleby zamalowujemy innymi kolorami 

odpowiednią ilość kwadracików równą ilości %. Ponieważ autor wymienił wszystkie występujące 

gleby, tzn. że pokolorujemy cały diagram. 

Diagram obok lub pod spodem powinien być zaopatrzony w podpis – który kolor co oznacza 

Podział procentowy gleb w Polsce 

          

          

                                                                                          

          

          

          

          

          

          

          

 

              bielicowe i brunatne                    mady                        czarne ziemie                    czarnoziemy 

 

          rędziny                         błotne (hydrogeniczne) 

 

  



Ponieważ polecenie dotyczyło diagramu prostokątnego, nie było koniecznością , aby był to kwadrat 

(chociaż to najprostszy sposób, bo 10 x 10 = 100), może to być prostokąt, który dzieli się na 100 pól; 

np. 5 x 20                odpowiada 1% 

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Inny przykład: (omówienie) 

W prostych przykładach diagram się upraszcza do odpowiedniego ułamka: 

Np.; 75% dzieci lubi czekoladę, reszta inne słodycze (reszta, czyli wszystkie pozostałe brakujące do 

całości) 

75% = 
75

100
,   procent to ułamek, w tym prostym przykładzie, gdzie są tylko 2 wielkości na diagramie, 

możemy ułamek skrócić przez 25 i otrzymamy 
75

100
=  

3

4
 

Czyli 
3

4
 dzieci lubi czekoladę, a reszta inne słodycze. Teraz diagram może zostać podzielony na 4 części, 

nie musi na 100. I kreślimy odpowiednio prostokąt z podziałem na 4 pola 

 
 
 

 

    
 
 

 

 

                        czekolada                                                                   inne słodycze 

 

 

2. Wróć w podręczniku na stronę 198 i jeszcze raz przypomnij sposoby gromadzenia 

informacji (danych) 

3. Na podstawie omówionego wyżej przykładu oblicz i przedstaw sytuację zadania 1 

umieszczonego poniżej na diagramie prostokątnym  

 

Zadanie 1 

 

W każdym miesiącu pan Arek płaci podatek w wysokości 20% swojego dochodu. Za grudzień 

wpłacił do Urzędu Skarbowego 240 zł. Ile wyniósł dochód pana Arka w grudniu? Wielkość 

dochodu netto (po odjęciu podatku) oraz wielkość podatku przedstaw: 

 

A). na diagramie procentowym prostokątnym  

B).  na diagramie prostokątnym słupkowym. 


