
Witajcie 

Po świątecznym odpoczynku, wracamy do zdalnej pracy. Na grupie klasowej 

umieszczę poprawnie rozwiązane zadania, które należało przesłać do środy 

15.04. Sprawdźcie, proszę Wasze rozwiązania. W razie problemów – postaram 

się wyjaśnić na naszej grupie . Kartkówka z procentów, przeprowadzona na 

platformie Eduelo wypadła bardzo dobrze. Martwi mnie fakt, iż dwóch 

Uczniów  do niej nie  przystąpiło. 

Przejdźmy do tematu. Który zajmie nam trzy kolejne lekcje. 

Na początek zachęcam do obejrzenia pięciominutowej prezentacji  nt. 

konstruowania diagramów: https://www.youtube.com/watch?v=2oKAVUoiMGc 

Temat: Diagramy procentowe. (16.04, 17.04, 20.04) 

Diagramy procentowe służą do graficznego przedstawiania danych. Istnieją 

różne rodzaje diagramów. 

1. Diagramy prostokątne 

Rysujemy prostokąt, którego pole ma 100 kratek (prostokąt o wymiarach 20 

kratek -długość, 5 kratek -szerokość), wtedy 1 kratka to 1%. 

Zadanie 1 

Z klasówki z matematyki uczniowie otrzymali następujące oceny: 4% - cel., 

13,5% - bdb., 30% - db., 40% - dst., 10% - dop., 2,5% - ndst. Sporządź diagram 

prostokątny obrazujący sytuację przedstawioną w zadaniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=2oKAVUoiMGc


 
 

 

 

2.  Diagram kwadratowy. 

 

Zadanie 2 

W sadzie rosną drzewa: 20% to jabłonie, 30% to śliwy, 15% to grusze, 5% to 

morele, 16% brzoskwinie, 14% to orzechy. Wykonaj diagram kwadratowy. 

Rysujemy kwadrat o boku 10 kratek, wiec cały kwadrat  zawiera 100 kratek, 

1kratka to 1%). 

 

 
 

 



 

 

 

Zadanie 3 

Przedstaw na diagramie prostokątnym podział procentowy wszystkich lądów, 

jeżeli w przybliżeniu: 7% przypada na Europę, 30% na Azję, 20% na Afrykę, 

28% na Amerykę, 6% na Australię, a resztę na Antarktydę. 

Rysujemy prostokąt o polu równym 100 kratkom. Tym razem długość prostokąta 

wynosi 25 kratek, a szerokość 4 kratki. Jedna kratka w prostokącie odpowiada 
jednemu procentowi. 

 

3. Diagram słupkowy 

Rysujemy dwie prostopadłe osie, na poziomej rysujemy słupki, a na pionowej 
zaznaczamy ilość procentów. 

Zadanie 4 

 

Przedstaw na diagramie słupkowym wyniki ankiety „Czy lubisz czytać lektury 

szkolne”:  

 

- bardzo lubię - 5%,  

- lubię - 35%, 

-  nie lubię - 41%, 

-  nie znoszę - 19%. 



 
 

 

 

 

3. Diagram kołowy 

Do tego diagramu potrzebny będzie kątomierz. x 

Koło ma 360° i to jest 100%. Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada 1%, należy  

360° : 100 = 3,6° 

 
 

 

Zadanie 5 

Przedstaw na diagramie kołowym wyniki ankiety „Jaki prezent urodzinowy 

ucieszyłby Cię najbardziej: 



- 30% - zabawka,  

- 21% - gra komputerowa,  

- 6% - ubranie,  

- 15% - sprzęt sportowy,  

- 4% - książka, 

- 24% - kosmetyki. 

 

 

 

 

Jeżeli narysowanie diagramu kołowego sprawia Wam kłopot, do tego 

zagadnienia  wrócimy w kl.7. 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

 

Zadanie 6 

Przedstaw na diagramie słupkowym, kwadratowym i prostokątnym  ilość drzew 

w pewnym parku: 25% - świerki, 7% dęby, 6% lipy, 8% kasztany, 15% jodły, 

17% sosny, 22% buki. 

Rozwiąż ćwiczenia str.: 68, 69 ( termin do 20.04. godz.20.00). 

Mam nadzieję, że diagramy nie będą sprawiały Wam problemu. No, może za 

wyjątkiem kołowego. 

Na Eduelo kolejna możliwość sprawdzenia siebie. Tym razem na plusiki ( 

wynik powyżej 75%). Życzę powodzenia!!! 


