
Klasa VIII 

Zajęcia On-Line prowadzone są na Discord wg. ustaleń na czacie 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w lekcji  16 i 17. 04. 2020r., to wykonaj poniższe tematy: 

Lekcja 

Temat: Obliczanie lokat bankowych.  

1. Polecam obejrzenie filmu na pistacja.tv lub youtube: Pi-stacja Matematyka; lokaty bankowe #6,  

2.  Przeanalizowanie przykładów w podręczniku na str. 125- 127. 

3. Zapisanie notatki w zeszycie: 

Przykłady:   

1. Oblicz liczbę o 20% większą od liczby 180. 

Sposób 1; 

20% * 180= 20/100 * 180 = 2 * 18 = 36    180 + 36 = 216 

Sposób 2:  

100% + 20% = 120 %       120% * 180 = 120/100 * 180 = 12 * 18 = 216 

Odp. Liczba o 20% większa od liczby 180 to 216. 

2. Oblicz liczbę 35% mniejszą od liczby 210. 

 Sposób 1:  

35% * 210 = 35/100 * 210 = 7/2 * 21 = 73,5      210 – 73,5 = 136,5 

Sposób 2:  

100% - 35% = 65% 65% * 210 = 65/100 * 210 = 6,5 * 21 = 136,5  

Odp. Liczba o 35% mniejsza od liczby 210 to 136,5. 

 

Powyższe przykłady pokazują, że bez względu na to, jakim sposobem liczymy wynik powinien wyjść 

taki sam. Do obliczeń stosujemy sposób, który jest nam najwygodniejszy. 

 

3. Płaszcz kosztował 750 zł, teraz po obniżce kosztuje 600zł. O ile procent obniżono cenę: 

Sposób 1:       Sposób 2: 

X – procent o jaki obniżono cenę     tzw. liczenie na krzyż 

750zł – 600zł = 150zł – o taką kwotę obniżono cenę  750 zł  – 100% 

𝑥% ∙ 750𝑧ł = 150𝑧ł       150 zł  – x%  
𝑥

100
∙ 750 = 150      𝑥 =  

150 ∙100

750
=

1500

75
= 20 

7,5 x = 150  /:7,5 

X = 150: 7,5        przy tym sposobie zawsze musimy  

X = 20 pamiętać, aby zapisać jednakowe jednostki 

pod sobą 

Sposób 3: 

150

750
∙ 100% =

15000

750
% = 20% 

Odp. Cenę obniżono o 20%. 

 



Odsetki  bankowe (d)– to kwota zysku, którą bank dolicza do pieniędzy, które były odłożone na 

lokacie bankowej, lub kwota, którą musimy zapłacić bankowi za to, że pożyczył nam pieniądze. 

Najczęściej lokata naliczania jest procentowo w stosunku rocznym. 

Kapitał ( k)– kwota umieszczona np. na lokacie bankowej  lub pożyczona z banku (kredyt) 

 Aby policzyć odsetki  od kapitału należy wykonać obliczenia 

Czas  (t) - liczony w latach.  

Procent (p) – procent o jaki np. wzrośnie lokata po roku 

 

𝑜𝑑𝑠𝑒𝑡𝑘𝑖 =  
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝑐𝑧𝑎𝑠

100
 

Wzór na obliczanie odsetek:      𝑑 =
𝑘∙𝑝∙𝑡

100
 

Przykład:  

Pani Jasia wpłaciła do banku na konto oszczędnościowe, które było oprocentowane 3% w stosunku 

rocznym 3500zł. Ile odsetek naliczy jej bank po roku oszczędzania? Ile będzie miała wtedy pieniędzy?  

A ile pieniędzy będzie miała po dwóch latach? Nie bierzemy pod uwagę podatku naliczanego przez 

bank. 

Dane:  

3500zł – kapitał  3% - oprocentowanie lokaty  1 rok – czas oszczędzania 

𝑑 =  
𝑘∙𝑝∙𝑡

100
=

3500∙3∙1

100
= 35 ∙ 3 = 105𝑧ł         105zł + 3500zł = 3605zł  

Odp: Pani Jasia po roku otrzyma 105 zł odsetek  i  będzie miała razem 3605 zł 

Ponieważ odsetki naliczane są po roku ( bo mamy 3% w stosunku rocznym), to w drugim roku 

oszczędzania startujemy z kwotą 3605zł i znowu oszczędzamy 1 rok, a procenty się nie zmieniły: 

𝑑 =  
3605∙3∙1

100
=

9195

100
= 91,95𝑧ł   3605zł + 91,95zł = 3696,95zł 

Odp: Po dwóch latach pani Jasia będzie miała 3696,95 zł. 

4. Rozwiązanie w zeszycie zadań z podręcznika:  

4 str.127;  9 str. 128 i zadania ze Sprawdź, czy umiesz str. 129.  

Odpowiedzi do zadań ze „Sprawdź, czy umiesz” proszę wysłać na adres: ponieann@o2.pl 

 

Lekcja 

Temat: Obliczanie VAT-u i innych podatków. 

1. Polecam obejrzenie filmu na pistacja.tv lub youtube: Pi-stacja Matematyka; podatki#5  

2.  Przeanalizowanie przykładów w podręczniku na str. 130- 131. 

3. Zapisanie notatki w zeszycie: 

Przykłady: 

1. Pani Jasia kupowała w hurtowni  długopisy dla swojej firmy do ankiet. Na regale zobaczyła ceny:  

Cena netto – 3 zł  cena brutto – 3,69 zł. Pani Jasia jest płatnikiem VAT, więc płaci cenę netto . Ile 

wynosi podatek VAT dla tego długopisu? 

Sposób 1: 
3,69

3
∙ 100% =  

369

3
% = 123%   123% - 100% = 23%  

Sposób 2:  

3,69 – 3 = 0,69 zł 

3zł – 100% 

0,69zł – x% 

mailto:ponieann@o2.pl


𝑥 =  
0,69𝑧ł ∙ 100%

3𝑧ł
=  

69

3
% = 23% 

W tych obliczeniach można wykorzystać jeszcze inne sposoby obliczania procentów poznane 

wcześniej. 

4, Rozwiązanie zadań w zeszycie: 

2 i 5  str. 132; 8 str 133 oraz „ Sprawdź, czy umiesz” str. 134  

Odpowiedzi do zadań ze „Sprawdź, czy umiesz” proszę wysłać na adres: ponieann@o2.pl 

 

 

Jako zadanie terminowe rozwiąż zadania w załączonym arkuszu. Są to zadania przygotowujące do 

egzaminu. Rozwiązane zadania odeślij na adres: ponieann@o2.pl, czas odesłania zadań: do 

20.04.2020  
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