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Zadanie 2.27. [matura, czerwięc 2018, zad,.2.(l pkt)]

Dane są liczby: ą = log,8, b: logo8, c = logo!. ri"rayte spełniają warunek

A.ą>b>c 'r.Uror, C.c>b>a D.b>c>a

Zadanie 2.28. [matura, sierpień 2018, zad,.4.(l pkt)]
Liczbalo9o96 - logo6 jest równa
A. logo90 B. logu96 C.4

3. Procenty

Zadanie 3.1. [matura, maj 2010, zad.2,(l pkt)]
Spodnie po obniŻce ceny o 30% koszfuj ą t26 zł.IlekosztowaĘ spodnie przed, obniżką?A.163,80 zł B. l80 zł C. 294 zł D.42O zł

Zad,anie 3.2. [matura, sierpień 2010, zad,.L (l pkt)]
Cena towaru bez Podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wrazz podatkiem VAT w wysokości22%okosztuje
A.73,20 zł

D.2

B.49,18 zł C.60,22 zł D.82 zł

l89 zł. Rower kosztuje
D.2091 zł

Zadanie 3.3. [matura, maj 2011, zad.2. (l pkt)]
Pierwsza rata,która stanowi 9%o ceny roweru, jest równa
A. 170I zł B.2l00 zł C. 1890 zł

Zadanie 3.4. [mafura, czerwiec 20Il, zad,. 5,(1 pkt)]
Cenę Pewnego towaru najPierw obnizono o 20%o,a następnie nową cenę podw yższono o 10oń.w wyniku obu tych zmian cena towaru zmniejszyłu .ię w stosunku do pierwotnej oA. 88% B.I5% C. D% D. rc%

Zad,anie 3.5. fmatura, sierpień 201l, zad.2.(l pkt)]
Suma liczbY x i t5%o tej liczbY jest równa 230. Równaniem opisującym tę zalezność jestA.0,15 .x:230 B.0,85 .x:23O C.x+0,15, x:230 D.x-0,15. x:230
Zadanie 3.6. [matura, maj 2012, zad,.L (1 pkt)]
Cenę nart obnizono o 

]0%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. wwyniku obuobnizek cena nart zmniejszyła się oA.44% B. 50% C. 56% D.60%
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Zad,anie 3.7. fmatura, częrwięc 2012, zad. 4, (1 pkD]
MarŻa równa 7,5oń kwoty pożyczonego kapitału była równa 30OO zł. Wynika stąd, że poży_
cZono

A.45 zł 8.2000 zł C.2O0 0O0 zł D. 450 00O zŁ

Zad,anie 3.8. |matara, sierpień 2OI2, zad.L (1 pkt)]
DługoŚĆ boku kwadratu krjest o 10% większa oddługości boku kwadratu kr.Wówczas pole
kwadratu k, jest większe od pola kwadratu k,.
A. o l0oń B. o 110% C. o 2Ioń D. o I2I,ń

Zadanie 3.9. [matura, maj 2013, zad,.2. (1 pkt)]
LiczbY a i b są dodatnie oruz I2oń liczby a jest równe 15oń liczby ó. Stąd wynika, że a jest
równe
A.Ij3%liczby b B.I25%Iiczby b C. ń)%Iiczby b D.153%Iiczby b

Zadanie 3.10. |matura, czerwiec 2013, zad.2. (1 pkt)]
D o datnia liczb a x stanowi 7 0%o liczby y, Wówc zas

l.y =ł, n.y = ł, C. y =!, D. , = !"" 10 -'J 10'" "'r- 7* 13

Zad,anie 3.11. |matura, sierpień 2073, zad,.2. (1 pkt)]
Gdy od l7ońIiczby 21 odejmiemy 2lońIiczby I7,to otrzymamy

A.0 B. + c.3,57 D. 4
100

Zadanie 3.12. fmatura, maj 2074, zad,.2, (1 pkt)]
Jężeliliczba 78 jest o 50%o większa od liczby c, to
A. c: 60 B. c: 52 C. c:48 D. c:39

Zadanie 3.13. fmafura, czerwiec 2OI4, zad,.2. (1 pkt)]
Czteręch PtzYjacioŁ zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałow poszczegolnych wspólników
w kaPitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 :3 :2. Jakączęśókapitału zakładowego
stanowi udział naj większe go inwe stora?
A. 12% B.32% C. 48% D. 52%

Zad,anie 3.14. fmatura, sierpień 2OI4, zad,. 5. (1 pkt)]
JuliaPołowę swoich oszczędnoŚciprzeznaczyłanaprezentdla Maćka. I0%otego,co jej zostało,
PrzeznaczYłanaPręZent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?A.25 B. 40 C. 45 D. 55

Zadanie3.ls. |matara, maj 2OI5, zad,. 3,(1 pkt)]

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4%o w sto-
sunku rocznYm. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzanyjest podatek
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w wysokoŚci I9oń, MaksYmalna kwota, jaką po upływie roku będzie możnawypłacić zbanku,jest równa
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Zadanie 3.16. fmafura, maj 2015, zad. 7 swe, (1 pkt)]
Cena pewnego towaru wtaz Z 7-procentowym podatkiem VAT jest równa 34 347 zł. Cenategosamego towaru wraz z 23-procentowym poda <iem VAT będzie równaA.37 236 zł B. 39 842,52 zł C.39 483 zł D.42 246,87 zł

Zadanie 3.17. [mafura, czerwiec 2075, zad.3.(l pkt)]
PrzY Z3-Procentowej Stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jakajest cena netto tego samochodu?
A.34 663,86 zł B.36 600 zł C.44 995 zł D. 55 372,14 zł

Zadanie 3.18. [matura, czerwiec 2015, zad,.22.(l pkt)]

Liczba 0,3 jest jednYm z PrzYbliżeń liczby 1. 
"Ęo 

względny tego przyb liżenia, wyrażony
w procentach, jest równy

A.4% B.0,04oń C.2,5%o D.0,025Yo
Zadanie 3.19. fmatura, sierpień 2015, zad,2.(1 pkt)]
DanY jest Prostokąt o wYmiarach 40 cm x 100 cm. Jeżeli każdy z dŁuższychboków tego pro_stokąta wYdfuzYmY o 20oń, a każdy z krotszych boków skrócimy o 20oń,to w wyniku obuprzeksztńceń pole tego prostokąta
A. zwiększy się o 8%.
C. zmniejszy się o 80ń.

B. zwiększy się o 40ń.
D. zmniejszy się o 40ń.

Zadanie 3.20. [matura, sierpień 2015, zad.2swe. (1 pkt)]
cenę pewnego towaru obniżano dwukrotnie , zakażdym razem o 2loń.Takie dwie obniżki cenytego towaru możnazastąpićrównowazną im jedną olniZką
A, o 40oń B, o 36Yo C. o 32oń D. o 28%o

Zadanie 3.21. [matura, maj 2016, zad,. 3.(l pkt)]
LiczbY a i c są dodatnie, Liczba Ó stanowi 48%o ticzby a oraz 32%o ticzbyc. Wynika stąd,, żeA, c: I,5ą B. c: 1,6a C. c:0,8a D. c: 1,16a

Zadanie 3.22. [matura, czerwiec 20!6, zad,.2.(l pkt)]
Cenę Pewnego towaru PodwYższono o 20%o,a następnie nową cenę tego towaru podwyższono

I;:t 
Takie dwie PodwYżki ceny tego towaru można zastąpic ńwnowazną im jedną pod-

A. o 50Yo B. o 56Yo C. o 60%o D. o 660ń
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Zadanie3.23. [matura, sierpień 2016,zad.2. (1 pkt)]

Buty, które kosztowĄ 220 złotych, przeceniono i sprzedano za I]6 złoĘch. O ile procent
obniżono cenę butów?
A. 80 B.20 C.22 D. 44

Zadanie 3.24. fmatura, maj 2017, zad, 4. (1 pla)]

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku rwierząt wzrosła w stosunku
do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 20II t. o l20oń i obecnie jest równa 8910. IIe zwierząt
Iiczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?
A. 4050 B. 1782 C.7425 D.7I28

Zadanie 3.25. [matura, częrwiec 2017, zad. 2. (1 pkt)]

Iloczyn dodatnich ltczb a i ó jest równy 1350. Ponadto I5%oliczby a jest równę l}Yoliczby b.

Stąd wynika, żebjest równe
A. 9 B. 18 C.45 D. 50

Zadanie 3.26. [matura, sierpień 2017, zad, 4. (1 pkt)]

Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%o,

Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
A. o mniej niż 50%o, ale więcej ntż 40oń. B. o mniej ntż 600ń, ale więcej niż 50oń.

C. dokładnie o 600ń. D. o więcej niż 600ń.

Zadanie 3.27. [matura, maj 2018, zad,4. (1 pkt)]

Cena roweru po obniżcę o I5oń była równa 850 zł.Przed obniżką ten rower kosztował
A.865,00 zł B. 850,15 zł C. 1000,00 zł D.977,50 zł

Zadanie 3.28. [mafura, czerwiec 2018, zad,4. (1 pkt)]

Po dwukrotnej obniżce, zakażdymrazęm o I0%o w stosunku do ceny obowiązującej w chwili
obniżki, komputer kosźuje 1944 złotę. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer
kosźował
A.2200 z,łoĘch. B. 2300 złoĘch. C.2400 złoĘch. D. 3000 złoĘch.

Zadanie 3.29. |matlra, sierpień 2018, zad. I. (1 pkt)]

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o I0oń zmaiejszyła się o 2018 zł. Ten towar po tej

obniżcę kosztował
A.20 I80 zł B. t8 162 zł C.2 I08 zł D.2 028 zł


