
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNIKU NAD SANEM 

 1 

 

Spróbujemy pokazać jak 

za pomocą procentów 

możemy analizować dane 

i opisywać świat. 

Dzień Matematyki wpi-

sany jest w szerszy pro-

jekt realizowany w szko-

le a skupiony wokół Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

Stąd też niektóre pro-

blemy i zadania dziś roz-

ważane dotyczyć będą 

dziedzin związanych 

z działalnością naukową 

naszej  wielkiej noblist-

ki. 

Datę 14 marca w notacji 

amerykańskiej zapisuje 

się jako 3 .14, co koja-

rzy się z przybliżeniem 

liczby pi. Wiele amery-

kańskich szkół obchodzi 

wtedy święto matematy-

ki tzw. Pi Day .Warto 

przypomnieć, że dzień 

ten jest jednocześnie 

rocznicą urodzin wielkie-

go matematyka - Polaka 

- Wacława Sierpińskiego  

oraz  Alberta Einsteina 

– którego postać znamy 

nie tylko z fizyki. 

Zwyczaj obchodzenia 

Dnia Liczby pi przywę-

drował także do Polski. 

W Polsce można by było 

obchodzić dzień liczby 

pi  22 lipca. Dlaczego? 

Bo 22 siódme to przybli-

żenie wymierne liczby pi 

inaczej ułamek 22 siód-

me ma rozwinięcie dzie-

siętne podobne do roz-

winięcia dziesiętnego 

liczby pi. 

 

Jednak zgodnie z trady-

cja szkolną w dniu dzi-

siejszym obchodzimy w 

naszej szkole Dzień Ma-

tematyki czyli święto 

królowej nauk a hasło 

główne tego dnia to : 

 

SZKOŁA W PROCENTACH. 

ŚWIĘTO LICZBY PI  

Procenty to inny sposób zapisywania ułamków. Należy jednak pamiętać, że w 

praktyce procent nigdy nie występuje samodzielnie. Jest zawsze ułamkiem 

pewnej konkretnej wielkości. 

Z symbolem % spotyka-

my się codziennie – 

w gazetach, sklepach, 

bankach, rozliczeniach 

statystycznych. Za po-

mocą procentów możemy 

przedstawić i porównać 

dane liczbowe. 

PROCENT - ułamek o 

mianowniku 100 

 

. 

W tym numerze: 

Święto liczby PI 1 

Słowniczek procentowy 2 

Historia znaku % 3 

Procenty w bankach 3 

Liczby, procenty, promile 4 

Rebusy , zagadki  

MIŁEJ ZABAWY :)  

D Z I E Ń  M A T E M A T Y K I 

2014. 3.14 

DZIŚ MATEMATYKA PO SZKOLE BRYKA  

KURIER SZKOLNY 

14 MARCA 

PROCENTY PROMILE 

WYDANIE SPECJALNE 

. 

Geniusz to 99% 

ciężkiej pracy 

i 1% talentu.  

       ( T. Edison)  

Procenty jako odsetki od 

udzielanego kredytu znane 

były  od najdawniejszych cza-

sów. Już     w Starym Testa-

mencie znajdujemy zakaz mo-

ralny: „Jeśli pożyczysz pienią-

dze ubogiemu   z mego ludu, 

żyjącemu obok ciebie, to nie 

będziesz postępował jak li-

chwiarz i nie każesz mu płacić 

odsetek”                                                                     

Sama nazwa procent pochodzi 

od łacińskiego „pro centrum”, 

czyli „na sto”. Nie jest nato-

miast jasne pochodzenie sym-

bolu procentu. Spotkać się 

można z wyjaśnieniem, że wło-

scy bankierzy wyraz „cento” 

skracali do „cto”, co przy 

szybkim pisaniu upodobniło się 

do „o/o”, a w następstwie do 

„%”. 
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NAGŁÓWEK ARTYKUŁU W ŚRODKU  

Mały słowniczek procentowy 

Jeżeli chcecie nauczyć się pływać, to trzeba, żebyście weszli do wody. Jeżeli 

zamierzacie nauczyć się rozwiązywania zadań, to trzeba, żebyście je rozwiązywali.                      

Peorge Polya 

 

Cena netto - cena bez podatku VAT. 

Cena brutto –  cena z podatkiem VAT 

Cena detaliczna –  oficjalna cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży detalicz-

nej. Czy będzie ona rzeczywistą ceną sprzedaży, czy też ceną wyższą od niej, zależy od 

umowy pomiędzy nabywcą i sprzedającym, formy płatności, rabatu, karty stałego klienta itp. 

Cena hurtowa - oficjalna cena w hurtowni. Cena hurtowa obowiązuje tylko wtedy jeśli kupuje-

my towar hurtowo. 

Marża - jest to różnica ceny między kosztem własnym, a ceną zbytu lub między ceną hurtową, a 

detaliczną. Marża bezpośrednia jest to cena oparta na kosztach produkcji 

Akcyza - jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W krajach 

Unii Europejskiej podatek akcyzowy podlega harmonizacji, co oznacza wspólne zasady 

produkcji, przemieszczania i przechowywania wyrobów akcyzowych oraz wymiaru i poboru 

akcyzy od tych wyrobów. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określane przez po-

szczególne państwa członkowskie, nie mogą one jednak być niższe od poziomów ustalo-

nych w dyrektywach 

Podatek - od towarów i usług ( nazywany VAT-em od ang. - Value Added Tax, czyli podatek od 

wartości dodanej )  - to podatek pośredni, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób 

oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu. 

ZMIANA ZAPISU % W HISTORII 

% w XV wieku  

% w XVII wieku 

% w XVIII wieku  

Janek stanowi 20% swojej rodziny, 40% jego rodziny to dorośli, 60% 

stanowią dzieci, 60% to kobiety, a 40% to mężczyźni. Ile sióstr ma 

Janek? 

Na łące rosną maki i kaczeńce. Razem jest ich 1500, z czego 1200 to maki. O ile więcej punktów procento-

wych jest maków?  

???????????
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Umiejętność wykonywania obliczeń procentowych jest dla nas bardzo ważna. Z procen-

tami mamy do czynienie niemal na każdym kroku –  w gazetach, sklepach, bankach, 

rocznikach statystycznych. O procentach mówi się często w radiu  

i telewizji. Z informacjami wyrażonymi w sposób procentowy spotykamy się na każdym 

kroku. 

„ To jest pewne na 100%! ”  

„Raty 0%!” 

„Śmietana 18%”           „25% gratis!” 

 

 

PROCENTY W BANKACH „

Str. 3 

PROCENTY PROMILE 

Szczególnie często operuje się procentami w bankowości. Właśnie w bankach dokonuje się operacji  finansowych 

polegających na pożyczaniu i wpłacaniu pieniędzy na procent. Pierwszymi bankami w historii były świątynie w staro-

żytnej Mezopotamii. To tam mieszkańcy oddawali do nich pieniądze w postaci złota i srebra na przechowywanie. 

Ponieważ nie wszyscy równocześnie domagali się ich zwrotu, świątynie pożyczały część z nich innym ludziom. I tak 

powstały pierwsze kredyty. Pierwsze zadania na procenty można znaleźć w tekstach klinowych starożytnych Babi-

lończyków. Ponieważ obowiązywał tam sześćdziesiątkowy system liczbowy, liczono na przykład „ 12 od 60″  to 

znaczy 12/60. Wyraz procent pochodzi z języka łacińskiego od pro centum i oznacza „ na sto ” . To weneccy li-

chwiarze wprowadzili zwyczaj obliczania spodziewanego zysku od 100. 

„ C o   jest   najmądrzejsze? 

- Liczba 

 Co   jest   najcenniejsze?  

–  harmonia 

 Czym   jest   cały   Świat?  

–  liczbą i harmonią. ”  

                        PITAGORAS                                                                                                                     

60 % - Brytyjczyków wysyła z pracy regularnie e-maile do swoich kolegów. (Daily Mail)  

55 % - Polaków komunikuje się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej. (Pentor)  

39 % - Amerykanów robi zakupy wyłącznie przez Internet. (Nielsen)  

9 % - z całego zużytego prądu w domu pochłania pralka 

52 % - Polaków wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia (CBOS)  

30 % - o tyle rośnie sprzedaż słodyczy w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

1% - podatku dochodowego można przekazać organizacji pożytku publicznego (raz w roku) 

Czy wiesz, że…  

 

Motocykl jechał z prędko-

ścią  W obsza-

rze zabudowanym zwolnił 

o  

A. O ile procent zmniejszył pręd-

kość? 

B. O ile procent jechał za szybko 

w obszarze zabudowanym, jeżeli 

dopuszczalna prędkość wynosi-

 

Procenty – to pojęcie, które trzeba po prostu znać  
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Obliczyć jak „mocno słodką” herbatę 

pije dziadek Oli, skoro do szklanki 

wlał 220 ml herbaty i wsypał do niej 4 

łyżeczki cukru. Jedna łyżeczka cukru 

ma masę 5 gram. 

 

LICZBY PROCENTY PROMILE 

W sklepie można kupić nowy sok,  
którego opakowanie  
wygląda następująco: 

 
                                              Jaki procent objętości opakowania jest faktycznie za darmo? 
 

CZY WIESZ CO TO JEST DATOWANIE WĘGLOWE ? 

Określanie wieku metodą promieniowania promieniotwórczego izotopu węgla 14C 

 

Do określania wieku roślin, tkanek zwierzęcych lub sporządzonych z nich wyrobów wykorzystuje się węgiel promieniotwór-

czy o ciężarze atomowym 14. Węgiel ten powstaje w następujący sposób: promieniowanie kosmiczne wyzwala neutrony z 

jąder atomów. Dostają się one do jąder innych atomów. W ten sposób jądro azotu 14N, po uwięzieniu neutronu wypromie-

niowuje proton. Staje się jądrem promieniotwórczego izotopu węgla 14C. Węgiel ten powstaje w górnych warstwach at-

mosfery. 

14N +10n = 14C +10p 

Okres połowicznego rozpadu ( c zyli czas w którym z określonej masy pierwiastka rozpada się połowa liczby jego ato-

mów )  wynosi 5692- 5720 lat. Natychmiast po utworzeniu się atomu węgla promieniotwórczego utlenia się on do CO2 i 

dlatego atmosferyczny dwutlenek węgla zawiera nikłą, ale o stałej wartości domieszkę promieniotwórczego dwutlenku. 

Dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny, wchodzi w skład ich tkanek. Pośrednio bierze udział w budowie tkanki 

zwierzęcej. Świeża tkanka organiczna wykazuje promieniotwórczość pochodzącą od węgla 14C. 

Ze względu na krótki okres połowicznego rozpadu, węgiel ten zanika z czasem i tkanka organiczna bardzo stara nie za-

wiera węgla promieniotwórczego, ponieważ tkanka martwa nie może pobierać węgla promieniotwórczego  

z atmosfery.  

Pomiaru wieku starych wyrobów z drewna lub skóry dokonuje się obecnie przez stwierdzenie jak daleko posunął się w 

nich zanik promieniotwórczości pochodzącej od węgla 14C. Pomiar stosunku 14C do 12C ( l ub inaczej mówiąc: aktywno-

ści 14C na gram węgla )  w przedmiocie pochodzenia organicznego, po uwzględnieniu poprawek, pozwala ocenić wiek 

przedmiotu. Metoda ta pozwala na datowanie obiektów nie starszych niż 70 tys. Lat. 

BAW SIĘ Z NAMI :)  

Och, te faktury….  


