
Zadanie 1

Na lokatę roczną, o oprocentowaniu 6% w skali roku, wpłacono pewną sumę pieniędzy i co roku

wypłacano otrzymane odsetki. Po pięciu latach suma wypłaconych odsetek wyniosła 36 000 zł.

Jaka była wysokość początkowej wpłaty na lokatę?

A. 60 000 zł B. 120 000 zł C. 196 000 zł D. 180 000 zł

Odpowiedź. B

Zadanie 2

Spodnie kosztowały 120 zł. Cenę tę podwyższono najpierw o 4,5%, a potem jeszcze o 5,5%. O ile

procent obecna cena spodni jest wyższa od ceny pierwotnej?

A. o 10% B. o 5% C. o 9,725% D. o 10,2475%

Odpowiedź. D

Zadanie 3

Wśród uczniów pewnego liceum przeprowadzono ankietę na temat ulubionej gry zespołowej.

Każdy uczeń miał wskazać dokładnie jedną dyscyplinę spośród czterech do wyboru. Wyniki an-

kiety zilustrowano na poniższym diagramie kołowym.

Wiadomo, że siatkówkę wskazało dwa razy więcej uczniów niż koszykówkę. O ile punktów pro-

centowych liczba sympatyków piłki nożnej przewyższa liczbę sympatyków koszykówki?

A. o 14 punktów B. o 24 punkty C. o 38 punktów D. o 271,4 punktów

Odpowiedź. C

Zadanie 4

Pewien bank oferuje dwie lokaty — „Złotą” oraz „Platynową”. Na lokacie „Złotej” odsetki kapi-

talizowane są co kwartał, a stopa procentowa wynosi 4% w skali roku. Na lokacie „Platynowej”

kapitalizacja odsetek następuje co pół roku, a stopa procentowa wynosi 6% w skali roku. Na jednej

z tych lokat chcemy ulokować kwotę 15 000 zł na okres półtora roku. Która z ofert jest korzyst-

niejsza? Ile złotych stracilibyśmy, gdybyśmy zrezygnowali z bardziej korzystnej oferty i wybrali

mniej korzystną? Wynik podaj z dokładnością do 1 zł.

Rozwiązanie

Stosujemy wzór na procent składany: Kn = Ko

(

1 +
p

100

)n
, gdzie Ko jest wpłaconą kwotą, p% —

oprocentowaniem dla jednego okresu naliczania odsetek, n — liczbą okresów naliczania odsetek.

Obliczamy kapitał wraz z odsetkami na lokacie „Złotej” (4 kwartały w roku i 6 kwartałów w ciągu

1,5 roku):

p =
4%
4

= 1%

K6 = 15 000

(
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)6

K6 ≈ 15 923 zł



Obliczamy kapitał wraz z odsetkami na lokacie „Platynowej” (2 okresy półroczne w roku i 3

w ciągu półtora roku):
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6%
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= 3%

K3 = 15 000

(
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)3

K3 ≈ 16 391 zł

16 391 − 15 923 = 468 [zł]

Korzystniejsza jest lokata „Platynowa”. Gdybyśmy wybrali lokatę „Złotą”, stracilibyśmy 468 zł.

Zadanie 5

Piekarz, przygotowując wypiek ciasta, wsypał do pojemnika 5 opakowań proszku do pieczenia: na

dwóch z nich była informacja, że masa proszku wynosi 50 g ± 6%, na kolejnych dwóch informacja,

że masa wynosi 30 g± 1 g, a na piątym: 25 g± 8%.

a) Zapisz masę proszku wsypanego do pojemnika w postaci x [g]± y [g].

b) Tę samą masę zapisz w postaci x [g]± p% (liczbę p zaokrąglij do części dziesiątych procenta).

c) Piekarz oszacował wstępnie, że masa wymieszanych ze sobą proszków wynosi 190 g. W rzeczy-

wistości masa ta wyniosła 182 g. Oblicz błąd względny dokonanego przybliżenia (wynik zaokrąglij

do części dziesiątych procenta).

Rozwiązanie

a) Minimalna masa proszku wsypanego do pojemnika wynosi:

0,94 · 50 + 0,94 · 50 + 29 + 29 + 0,92 · 25 = 175 [g]

Maksymalna masa proszku wsypanego do pojemnika wynosi:

1,06 · 50 + 1,06 · 50 + 31 + 31 + 1,08 · 25 = 195 [g]

Zatem masa proszku w pojemniku wynosi:

185 g± 10 g

b) Masa proszku w pojemniku wynosi:

185 g± 5,4%

c) Błąd względny oszacowania dokonanego przez piekarza jest równy:

190 − 182
182

· 100% ≈ 4,4%


