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PO CO UCZYĆ SIĘ
PROCENTÓW

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ

ETAP PROJEKTU

 

WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

REALIZACJA PROJEKTU 

 

PREZENTACJA PROJEKTU

OCENA PROJEKTU

RAZEM

UWAGI

SUGEROWANE DZIAŁANIA

1. Wprowadzenie do tematu.
2. Podsumowanie informacji na temat 

procentów – gra. 
3. Procenty w życiu codziennym – burza 

mózgów.
 4. Podjęcie decyzji o realizacji projektu.

5. Wizyta pracownika banku w szkole.
6. Podsumowanie wizyty eksperta.
7. Praca w grupach – oszczędzamy pieniądze.
8. Prezentacja wyników pracy grupowej.

9. Opracowanie ankiety badawczej (ankiety 
oceniającej) + omówienie pytań  
z nauczycielem. 

10. Przeprowadzenie badań ankietowych
       wśród uczniów szkoły. 

11. Analiza wyników badań.
12. Tworzenie obliczeń i wykresów 
       w programie komputerowym. 
13. Przedstawienie wyników badań. 

14. Prezentacja projektu:
a| Tworzenie plakatów zawierających wyniki
     badań ankietowych, 
b| Prezentacja plakatów. 

15. Podsumowanie pracy nad projektem 
       i utrwalenie wiadomości.

CZAS REALIZACJI

20 min.
30 min.

30 min.

15 min.

około 2 godzin lekcyjnych
20 min.
50 min.
20 min.

90 min.

Maksymalnie 60 minut – czas  
pracy zdalnej/pozalekcyjnej

45 min.
45 min.

45 min.

45 min.

45 min.

45 min.

 CZĘŚCI
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Cele projektu edukacyjnego:

Produkty końcowe projektu edukacyjnego:

*    przypomnienie wiadomości na temat procentów,
*    burza mózgów na temat wykorzystania procentów w codziennym życiu, 
*    wykonywanie obliczeń związanych z ofertą wyprzedażową sklepów,
*    zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia ankiet, 
*    przeprowadzenie badań ankietowych,
*    analiza wyników przeprowadzonych badań,
*    zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących prezentacji wyników badań 

ankietowych, 
*    ankiety, 
*    plakaty z wynikami przeprowadzonych ankiet. 

około 12 godzin lekcyjnych

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni

*    zdobycie umiejętności z zakresu obsługi programu Microsoft  
      Excel – obliczanie procentów, wprowadzanie poszczególnych   
      formuł, 
*    prezentacja wyników badań w postaci wykresów 
      przygotowanych w programie komputerowym. 
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I
WYBÓR ZAGADNIENIA I OKREŚLENIE  
CELÓW PROJEKTU

1. WPROWADZENIE
czas: 20 min.

2. PODSUMOWANIE   
    INFORMACJI 
    NA TEMAT 
    PROCENTÓW
    – gra  

czas: 30 min.

3. PROCENTY 
    W ŻYCIU 
    CODZIENNYM
    – burza mózgów   

czas: 30 min.

Nauczyciel wraz z uczniami przypomina zdobyte dotychczas wiadomości dotyczące  
procentów. 

Dla podsumowania informacji dotyczącej procentów, nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. 
Następnie wręcza im zestaw do gry w Procentowe domino. Grupa, która najszybciej ułoży 
prawidłowo wszystkie klocki otrzyma plusy (Załącznik 1 – Procentowe domino). 

Nauczyciel pyta uczniów, o zastosowanie procentów w życiu codziennym: 
*| W jakich sytuacjach życia codziennego umiejętność wykonywania obliczeń związanych 

z procentami jest przydatna? 
*| Gdzie na co dzień mamy z nimi do czynienia? 
*| W jakich zawodach wiedza o procentach jest przydatna lub wręcz niezbędna?

Uczniowie podają swoje propozycje.
Przykłady:

*| w banku – stopa procentowa kredytu, pożyczki, oprocentowanie lokaty,
*| w sklepie – obniżki cenowe, zawartość jakiegoś składnika w produkcie,
*| podwyżki procentowe ceny prądu, wody,
*| procent zasolenia wód,
*| procent zalesienia terenu,
*| dane statystyczne,
*| frekwencja w szkole, na wyborach
*| wyniki wyborów,
*| podatki.

Uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy, lub na kartkach. Materiał będzie przydatny  
do podsumowania projektu. (Załącznik 2 – wskazówki dla nauczyciela).

Przykładowe pytania dotyczą wiedzy, w jaki sposób oblicza się: 
*| procent danej liczby
*| liczbę, gdy dany jest jej procent, 
*| jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 

Uczniowie wspólnie z nauczycielem podejmują decyzję o realizacji projektu dotyczącego 
wykorzystania procentów w życiu codziennym, oraz określają jego cele. 

* * *

4. PODJĘCIE  
DECYZJI  
O REALIZACJI  
PROJEKTU 
czas: 15 min.
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II
REALIZACJA PROJEKTU

5. WIZYTA 
PRZEDSTAWICIELA 
BANKU W SZKOLE  
czas: około 2 godzin lekcyjnych

6. PODSUMOWANIE 
WIZYTY 
EKSPERTA
czas: 20 min.

7. PRACA W GRUPACH 
– oszczędzamy  
pieniądze. 
czas: 50 min.

8. PREZENTACJA 
WYNIKÓW PRACY 
GRUPOWEJ 
czas: 20 min.

9. OPRACOWANIE  
ANKIETY
czas: 90 min.

Podczas wizyty ekspert opowie uczniom o zasadach obowiązujących przy pobieraniu  
pożyczek, zaprezentuje przykłady naliczania odsetek, a także opowie na co zwracać  
szczególną uwagę przy ich zaciąganiu.

Wspólnie z uczniami omawiamy wizytę pracownika banku: 
*| Czego się nauczyliśmy? 
*| Co najbardziej nam się podobało? 
*| Co nas zaskoczyło? 
*| Dlaczego warto uczyć się matematyki poprzez praktykę?

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. 
Każda z nich otrzymuje oferty różnych sklepów, związane z wyprzedażami (Załącznik 3  
– przykładowe zadanie). Celem zespołów jest przeanalizowanie tych ofert, oraz wskazanie, 
które uważają za najbardziej atrakcyjne. 

Każda grupa wybiera jedną lub dwie osoby, które zaprezentują wyniki pracy zespołowej. 
Nauczyciel sprawdza, czy wszystkie grupy dokonały prawidłowych obliczeń. 
Po zaprezentowaniu efektów pracy wszystkich grup, klasa wskazuje sklepy 
z najkorzystniejszą ofertą wyprzedażową.

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Zadaniem uczniów jest ułożenie pytań do ankiety. Każda 
grupa wybiera temat, którego dotyczyć będzie jej ankieta, np. sposoby spędzania wolnego 
czasu, ulubione jedzenie, kierunki podróży itp. – dowolne obszary tematyczne (Załącznik 
4 – wskazówki do ankiety). Wspólnie dyskutują na temat jej elementów i ustalają w jaki 
sposób chcą ją przeprowadzić.

* * *

* * *

* * *
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* * *

* * *

II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

10. PRZEPROWADZENIE 
BADAŃ
czas: maksymalnie 60 min. 
– praca zdalna

Grupy przeprowadzają ankiety wśród uczniów szkoły według zasad, które wspólnie ustalili 
wcześniej. 

11. ANALIZA WYNIKÓW 
BADAŃ
czas: 45 min.

12. TWORZENIE  
OBLICZEŃ  
I WYKRESÓW  
W PROGRAMIE 
KOMPUTEROWYM 
czas: 45 min.

13. PRZEDSTAWIENIE 
WYNIKÓW BADAŃ  
NA WYKRESACH 
STWORZONYCH  
W PROGRAMIE  
czas: 45 min.

Po przeprowadzeniu badania uczniowie w grupach analizują wyniki ankiet, przygotowują się 
do ich opracowania w wersji elektronicznej i graficznej (Załącznik 5 – wskazówki do analizy 
ankiet).

Nauczyciel organizuje zajęcia komputerowe, podczas których uczniowie przygotują  
obliczenia i wykresy dotyczące ankiety badawczej. Wspólnie dokonują odpowiednich  
działań. (Załącznik 5 – wskazówki do analizy ankiet).

Każda z grup przedstawia wyniki badań ankietowych w postaci wykresów procentowych 
wykonanych w programie Microsoft Excel. 
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IV
OCENA PROJEKTU

Po zakończeniu prezentacji podsumowujemy z uczniami pracę nad projektem. 
*| Co najbardziej nam się podobało? 
*| Czego nowego się dowiedzieliśmy? 
*| Co sprawiło największą trudność? 
*| Jak oceniamy rezultaty, które osiągnęliśmy?

* * *

* * *

Uczniowie drukują wyniki swoich badań ankietowych, a następnie przygotowują na ich 
podstawie plakaty przedstawiające odpowiednie wykresy. Następnie w szkolnym holu lub 
w wyznaczonej sali nauczyciel wraz z młodzieżą organizuje wystawę plakatów tak, aby 
uczniowie z całej szkoły mogli zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych 
w ramach projektu. Badacze odpowiadają na ewentualne pytania innych uczniów. 

14. PREZENTACJA 
PROJEKTU 
czas: 90 min.

15. PODSUMOWANIE 
PRACY  
NAD PROJEKTEM  
I UTRWALENIE 
WIADOMOŚCI 
czas: 45 min.

III
PREZENTACJA PROJEKTU

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 

WSKAZÓWKI WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

PRZYKŁADOWE ZADANIE DO ROZWIĄZANIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY ANKIET

PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 
ZASADY GRY Celem gry jest podsumowanie i uporządkowanie wiadomości z zakresu procentów. 

Materiały dodatkowe: 
*| kartki przeznaczone na obliczenia, 
*| długopisy, 
*| nożyczki do wycięcia domino, 
*| opcjonalnie kalkulator. 
Elementy należy wyciąć przed lekcją, gdyż w obecnej formie ułożone są poprawnie. 

Na początku każda grupa otrzymuje 12 prostokątnych elementów, na których obydwu koń-
cach znajdują się inne wartości, w postaci procentów, ułamków zwykłych 
i dziesiętnych, stwierdzeń, formuł do obliczeń itp. 
Grę rozpoczyna element, na którym widnieje napis START. Rozpoczyna on tzw. łańcuch, 
do którego końców uczniowie dokładają kolejne części tak, aby obydwa końce 
przedstawiały tę samą wartość. 

Przykład: 
rozpoczynający kładzie element, na którego końcach widnieje napis START oraz 50%, 
kolejny gracz dokłada element, na którego jednym z końców widnieje wartość, która 
odpowiada 50%, czyli ½. 

W przeciwieństwie do tradycyjnego domino, sposób ułożenia klocków nie jest znaczący 
– uczniowie mogą układać elementy w różnej pozycji, ale tak, żeby wartości na końcach 
klocków były zgodne. 

W celu wykonania odpowiednich działań nauczyciel rozdaje każdej z grup czyste kartki,  
a także prosi uczniów o przygotowanie długopisów. Opcjonalnie mogą korzystać  
z kalkulatorów, jednak preferowane są obliczenia pisemne dla efektywniejszego utrwalenia 
wiadomości. 

Grę kończy ułożenie elementu zawierającego napis BRAWO. 
Grupa, która najszybciej ułoży prawidłowo procentowe domino otrzymuje plusy. 

Aby nauczyciel mógł szybciej przeanalizować ułożone domino przez grupy, klocki 
w pierwotnej wersji zostały ułożone po kolei i przedstawiają prawidłowe rozwiązanie. 

START 50% 1/2 25% 
liczby 220
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ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 

GRUPA 1

START 50%

55 9%

300 ćwierć 
pewnej wielkości

304 zł 1

12 liczba, której 15% 
równa się 45

21 liczba, której 75% 
wynosi 150

1/2 25 % liczby 220

0,09 liczba, której 30% 
wynosi 90

25% cena: 380 zł
obniżka o 20%

100% 150% z 8

300 6% z 350 

200 BRAWO
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TEMAT 
CENTRALNY

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 

GRUPA 2

START 75%

50% liczba, której 25% 
wynosi 60

168 2,5

30 zł liczba, której 45% 
równa się 36

12% cena: 6 zł
podwyżka o 25%

3/4 połowa pewnej 
wielkości

240 cena: 280 zł
obniżka o 40%

250% 12% z 250

80 0,12

8,5
jakim procentem 

liczby 25 jest liczba 
5? 

20% liczba, której 25% 
wynosi 84 336 BRAWO
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TEMAT 
CENTRALNY

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 

GRUPA 3

START 80%

448 80% z 225

300
jakim procentem 

liczby 50
 jest liczba 2?

609 zł liczba, której 8% 
wynosi 42

3% 300% z 15

4/5 cena: 640 zł
obniżka o 30%

180 liczba, której 40% 
równa się 120

4% cena: 580 zł
podwyżka o 5%

525 0,03

45 2/5

40%
jakim procentem 

liczby 30 
jest liczba 6?

20% BRAWO



11„Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery” 2016-1-PL01-KA202-026832 Projekt Erasmus+

SCENARIUSZ 1

PO CO UCZYĆ SIĘ
PROCENTÓW

TEMAT 
CENTRALNY

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

ZABAWA — PROCENTOWE DOMINO 

GRUPA 4

START 50%

375%
jakim procentem 

liczby 35 
jest liczba 7?

312 liczba, której 35% 
równa się 70

18 wypłata: 1400 zł
podwyżka o 15%

8% 60% z 240

1/2 3,75

20% cena: 520 zł
obniżka o 44%

200 20% z 90

1610 zł 0,08

144
jakim procentem 

liczby 100 
jest liczba 25? 

25% liczba, której 30% 
wynosi 84 280 BRAWO
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ZAŁĄCZNIK NR 2

WSKAZÓWKI WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU 

WSKAZÓWKI 
OGÓLNE 

BURZA MÓZGÓW

Podczas lekcji warto skorzystać z metod, które przydatne są do generowania pomysłów  
u uczniów. 

Jedną z nich jest burza mózgów. Jej celem jest zaangażowanie wszystkich uczniów w tok  
lekcji, podczas której mają możliwość swobodnej wypowiedzi. Metoda ta daje możliwość 
zebrania w stosunkowo krótkim czasie wielu informacji dotyczących poszczególnych  
zagadnień. 

Burzę mózgów można podzielić na kilka etapów: 

WPROWADZENIE
podczas którego nauczyciel wprowadza uczniów do tematu zajęć, przygotowuje ich  
do zrozumienia problemu, na który będą musieli znaleźć rozwiązanie.  

Nauczyciel powinien przedstawić zasady dotyczące tej metody:
*| prawem każdego ucznia jest wymiana możliwie jak największej ilości pomysłów, 
*| nieważna jest jakoś pomysłów, lecz ich ilość,
*| nie można oceniać, krytykować ani w żaden sposób komentować wymienionych idei, 
*| uczniowie mogą korzystać z wcześniej wymienionych pomysłów oraz je rozwijać, 
*| wszystkie pomysły powinny być notowane na tablicy lub w zeszycie (może to robić jedna 

lub wiele osób). 

W trakcie burzy mózgów można zapewnić uczniów pełną anonimowość. W tym celu młodzież 
wypisuje swoje pomysły na kartkach, które następnie są grupowane według typu  
proponowanych rozwiązań. 

ZBIERANIE POMYSŁÓW. 
Uczniowie podają swoje propozycje rozwiązania problemu. Czas na to nie powinien  
przekraczać 15 minut, ani też być krótszy niż 5 minut. Etap ten kończy się, gdy uczniowie 
będą zgłaszać coraz mniejszą ilość rozwiązań lub nauczyciel stwierdzi, że zgromadzony 
materiał wystarczy, aby podejść do rozwiązania problemu. 

ANALIZA WSKAZANYCH POMYSŁÓW. 
Realizacja tego etapu następuje, gdy wszystkie pomysły zostały zgromadzone. Następnie 
uczniowie dyskutują na temat każdego z nich i dokonują ich oceny. Wybierają tylko te, które 
uważają za najbardziej trafne, a także uzasadniają swoje stanowisko. Najlepszy pomysł 
zostaje wprowadzony w tok lekcji, a następnie sprawdzany pod względem efektywności. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYKŁADOWE ZADANIE DO ROZWIĄZANIA
Nauczyciel nawiązuje do popularnego zabiegu marketingowego, stosowanego przez galerie 
handlowe i inne sklepy — jakim są wyprzedaże. 

Wyprzedaże charakteryzują się następującymi cechami: 
*| czasem trwania (oczekiwanie i kulminacyjny moment wyprzedaży), 
*| rabatem (wyrażonymi w procentach) lub okazjami („2 produkty w cenie 1”, 

„kup 2 produkty, trzeci jest za 1 zł).

Nauczyciel wskazuje na dobre strony wyprzedaży oraz zagrożenia, które płyną z pochopnych 
zakupów.

Wyprzedaże są dobrą okazją do kupienia rzeczy, których naprawdę potrzebujemy, a nie byłoby 
nas na nie stać. Niemniej jednak dokonywanie zakupów w przekonaniu, że w trakcie  
wyprzedaży można kupić wszystko bardzo tanio może być zwodnicze. Wyprzedaże powodują 
emocje, podsycane dodatkowo przez innych poszukiwaczy okazji. Dodatkowo  
– marketingowcy dbają o to, aby pomimo wyprzedaży sklepy odnotowały zyski. W trakcie 
szałów zakupowych bowiem ludzie dokonują wyborów pod wpływem emocji, a nie logiki  
i właściwych potrzeb. 

Nauczyciel wskazuje, jak uchronić się przed popełnianiem błędów podczas zakupów.
Przeanalizujemy bez emocji oferty przecen i okazji, które pojawiły się podczas wyprzedaży  
w centrum handlowym. Ważne będą umiejętności liczenia, w tym obliczania procentowych 
obniżek cen. 

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda z nich dostaje zadanie związane z wyprzedażą.

GRUPA 1
Celem zakupu jest: kurtka i szalik, które znajdują się w ofercie 3 sklepów.

SKLEP SKLEP „MINOS” SKLEP „MENOS” SKLEP „MANOS”

CENA KURTKI 150 zł 140 zł 160zł

CENA SZALIKA 30 zł 40 zł 30 zł

OFERTA SKLEPU 
PODCZAS 
WYPRZEDAŻY

rabat na tańszą rzecz 
o 70% przy zakupie obu 

rzeczy

rabat na kurtkę 5%,
rabat na szalik 30%

rabat na kurtkę 
wynosi 20%

CENA ZESTAWU: 159 zł 161 zł 158 zł

*| Jeśli chcemy kupić zestaw w jednym sklepie, najbardziej korzystną opcją jest zakup 
zestawu obu rzeczy w sklepie „Manos”. Zapłacimy za zakupy 158 zł.

*| Istnieje jeszcze jedna tańsza opcja, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że produkty możemy 
kupić w różnych sklepach, gdyż rabaty nie są ze sobą powiązane. Kurtkę można kupić 
w sklepie „Manos”  z rabatem 20% i szalik w sklepie „Menos” z rabatem 30%. 
Wówczas za zakupy zapłacimy: 156 zł.

WPROWADZENIE

ZADANIE:
MAGIA WYPRZEDAŻY

GRUPA 1
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PO CO UCZYĆ SIĘ
PROCENTÓW

GRUPA 2
Celem zakupu jest: sweter i rękawiczki, które znajdują się w ofercie 3 sklepów.

SKLEP SKLEP „MODNIŚ” SKLEP „MODOWO” SKLEP „MODNISIA”

CENA SWETRA 120 zł 115 zł 110 zł

CENA RĘKAWICZEK 20 zł 30 zł 30 zł

OFERTA SKLEPU 
PODCZAS 
WYPRZEDAŻY

rabat na sweter 30%,
rabat na rękawiczki 10%

rabat na sweter 
wynosi 40%

rabat na tańszą rzecz 
o 50% przy zakupie obu 

rzeczy

CENA ZESTAWU: 102 zł 99 zł 125 zł

*| Jeśli chcemy kupić zestaw w jednym sklepie, najbardziej korzystną opcją jest zakup 
zestawu obu rzeczy w sklepie „Modowo”. Zapłacimy za zakupy 99 zł.

*| Istnieje jeszcze jedna tańsza opcja, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że produkty możemy 
kupić w różnych sklepach, gdyż rabaty nie są ze sobą powiązane. Sweter można kupić 
w sklepie „Modowo”  z rabatem 49% i rękawiczki w sklepie „Modniś” z rabatem 10%. 
Wówczas za zakupy zapłacimy: 87 zł.

GRUPA 3
Celem zakupu jest: czapka i buty zimowe, które znajdują się w ofercie 3 sklepów.

SKLEP SKLEP „TREND” SKLEP „TRENDOWO” SKLEP „TRENDY”

CENA BUTÓW 230 zł 240 zł 220 zł

CENA CZAPKI 30 zł 25 zł 40 zł

OFERTA SKLEPU 
PODCZAS 
WYPRZEDAŻY

rabat na  buty 20%,
rabat na czapkę 5%

rabat na buty 
wynosi 30%

rabat na tańszą rzecz 
o 60% przy zakupie obu 

rzeczy

CENA ZESTAWU: 212,50 zł 193 zł 236 zł

*| Jeśli chcemy kupić zestaw w jednym sklepie, najbardziej korzystną opcją jest zakup 
zestawu obu rzeczy w sklepie „Trendowo”. Zapłacimy za zakupy 193 zł.

*| Nie istnieje inna tańsza opcja, nawet po kupieniu produktów w innych sklepach 
z uwzględnieniem rabatów, ponieważ: 
— jeśli chcielibyśmy kupić buty ze sklepu „Trendowo” i czapkę ze sklepu „Trend” 
to i tak zapłacimy 196, 50 zł.

ZADANIE:
MAGIA WYPRZEDAŻY

GRUPA 2

GRUPA 3

ZAŁĄCZNIK NR 3 c.d.

PRZYKŁADOWE ZADANIE DO ROZWIĄZANIA
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GRUPA 4
Celem zakupu jest: spodnie i zestaw skarpet, które znajdują się w ofercie 3 sklepów.

SKLEP SKLEP „STYLÓWKA” SKLEP „STYL” SKLEP „STYLOWO”

CENA SPODNI 150 zł 180 zł 120 zł

CENA SKARPET 30 zł 30 zł 40 zł

OFERTA SKLEPU 
PODCZAS 
WYPRZEDAŻY

rabat na  spodnie 20%,
rabat na skarpety 10%

rabat na spodnie 
wynosi 40%

rabat na tańszą rzecz 
o 40% przy zakupie obu 

rzeczy

CENA ZESTAWU: 147 zł 138 zł 144 zł

*| Jeśli chcemy kupić zestaw w jednym sklepie, najbardziej korzystną opcją jest zakup 
zestawu obu rzeczy w sklepie „Styl”. Zapłacimy za zakupy 138 zł.

*| Istnieje jeszcze jedna tańsza opcja, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że produkty możemy 
kupić w różnych sklepach, gdyż rabaty nie są ze sobą powiązane. Spodnie można kupić 
w sklepie „Styl” z rabatem 40% i zestaw skarpet w sklepie „Stylówka” z rabatem 10%. 
Wówczas za zakupy zapłacimy: 135 zł.

ZADANIE:
MAGIA WYPRZEDAŻY

GRUPA 4

ZAŁĄCZNIK NR 3 c.d.

PRZYKŁADOWE ZADANIE DO ROZWIĄZANIA
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PO CO UCZYĆ SIĘ
PROCENTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY ANKIET
Ankieta to jedno z najpopularniejszych narzędzi badawczych, których używają badacze 
zainteresowani zdobyciem konkretnych informacji o grupach ludzi (np. rodzicach, uczniach, 
mieszkańcach Warszawy). Często używana jest przez producentów różnego typu  
produktów, którzy próbują dowiedzieć się więcej o swoich klientach i ich preferencjach.  
Na pewno mieliście okazję spotkać się już wcześniej z tym narzędziem. Być może zostaliście 
kiedyś poproszeni w supermarkecie o udzielenie kilku odpowiedzi na krótkie pytania  
dotyczące jakiegoś produktu żywnościowego? A może dostaliście ankietę na maila, bądź 
poproszono Was o wypełnienie jej na Facebook’u?

Zastanów się nad tym, co będzie tematem Twojego badania. 
Czego chcesz się dowiedzieć? 
Czy interesuje Cię to czy osoby, które mają rodzeństwo spędzają swój czas wolny inaczej  
niż Ci spośród Twoich kolegów, którzy są jedynakami? A może chcesz się dowiedzieć więcej  
o tym jak zwykle spędzają wakacje gimnazjaliści z Twojej szkoły?

Dobór próby jest bardzo istotny dla sukcesu przeprowadzanego przez Ciebie badania. 
Powinien być on związany z pytaniami na które próbujesz poznać odpowiedź. Jeśli chcesz 
np. dowiedzieć się więcej o tym jakie nawyki czytelnicze mają gimnazjaliści, którzy należą 
do klubów sportowych, swoich respondentów powinieneś poszukać właśnie wśród członków 
tychże, najlepiej różnych klubów. Jeśli zaś prowadzisz badanie porównawcze – chcesz  
np. zobaczyć w jaki sposób różni się sposób spędzania czasu wolnego jedynaków i osób które 
mają rodzeństwo, musisz zadbać o to, aby Twoja próba była odpowiednio zróżnicowana – aby 
wśród Twoich respondentów znalazła się odpowiednia liczba jedynaków i odpowiednia liczba 
osób, które mają rodzeństwo.

Ankieta składa się z szeregu pytań i stwierdzeń, poprzez które badacz stara się uzyskać 
odpowiedzi w interesującym go temacie. 

Pytania mogą przyjąć różną formę, mogą to być:
*| pytania zamknięte (z listą odpowiedzi do wyboru),
*| pytania otwarte (z pustym miejscem na odpowiedź).

W ankiecie mogą znaleźć się również stwierdzenia, o ustosunkowanie się wobec których prosi 
się respondenta. Dzięki skali Likerta, która daje respondentom możliwość wyboru między  
5 odpowiedziami: 

*| zdecydowanie tak
*| raczej tak
*| nie mam zdania
*| raczej nie
*| zdecydowanie nie, 

możemy dowiedzieć się więcej o poglądach badanych.

W ankietach powinna się znaleźć również metryczka, która pomoże nam w zebraniu danych 
demograficznych respondenta – np. jego wieku oraz płci.

Dobrze skonstruowana ankieta to podstawa sukcesu badania. Jeśli źle skonstruujesz pytania, 
uzyskane przez Ciebie wyniki mogą nie do końca pokrywać się z rzeczywistością.

CO TO JEST ANKIETA?

TEMAT BADANIA

PRÓBA BADAWCZA

Z CZEGO SKŁADA SIĘ  
ANKIETA?
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PO CO UCZYĆ SIĘ
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ZAŁĄCZNIK NR 4 c.d.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY ANKIET

PRÓBA BADAWCZA c.d.

ZADANIE 1

Im więcej osób zaprosisz do udziału w badaniu, tym bardziej wartościowe będą uzyskane 
przez Ciebie wyniki. Warto także sprawdzić ile osób jest w ogóle badanych – np. w tym 
wypadku w całej szkole i obliczyć ile procent stanowi grupa, na której jest przeprowadzana 
ankieta. Da to nam dodatkowe informacje do analizy.

Niektóre spośród pytań, które znajdziesz poniżej zostały źle skonstruowane. 
Czy potrafisz powiedzieć które? 
Jak można je poprawić?

1. Dokąd najbardziej lubisz jeździć na wakacje?
a| na wieś 
b| w góry
c| nad morze 

Pytanie nr 1 zawiera bardzo małą liczbę opcji, które może wybrać respondent. Być może  
najbardziej lubi on spędzać wakacje w lesie? A może nad jeziorem bądź w mieście? Dobrym  
wyjściem byłoby dodanie kategorii „inne” i danie respondentowi możliwości dopisania opcji, 
której nie przewidział badacz.

2. Co robisz w wolnym czasie?
a| słucham muzyki 
b| uprawiam sport
c| oglądam telewizję
d| gram w gry komputerowe
e| czytam książki
f| Inne ….........................................

W pytaniu nr 2 badacz nie sprecyzował ile spośród wymienionych odpowiedzi może  
zaznaczyć respondent. Powinna się tam pojawić informacja, „wybierz najwyżej 3 odpowiedzi”, 
albo też np. „zakreśl wszystkie odpowiedzi, które są prawdziwe.

3. Gdzie najczęściej korzystasz z komputera?
a| w domu
b| w szkole
c| w kawiarence internetowej
d| nie korzystam z komputera
e| Inne ….........................................

W tym pytaniu nie ma błędów

4. Czy uważasz, że powinno się zakazać pracy domowej?
a| Tak
b| Nie

W tym pytaniu brakuje neutralnej odpowiedzi „nie wiem” bądź „nie mam zdania”. Czasami 
respondenci mogą po prostu nie mieć opinii w danym temacie.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 c.d.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY ANKIET
5. Czy zgadzasz się z negatywną oceną jakości transportu miejskiego?

a| zdecydowanie tak
b| raczej tak
c| nie mam zdania
d| raczej nie
e| zdecydowanie nie

Tak zadane badanie może sugerować odpowiedź. Powinno się unikać nacechowanych  
emocjonalnie (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie) pytań w ankietach. Lepiej zastąpić je 
bardziej neutralnymi pytaniami.  
W tym przypadku postawione pytanie mogłoby brzmieć:  
„Jak oceniasz jakość transportu miejskiego?”  
Wśród odpowiedzi mogłyby się znaleźć: Bardzo dobrze, dobrze, nie mam zdania. Źle, bardzo źle.

Zastanówcie się jakie jeszcze innych błędów powinniście się wystrzegać w czasie  
przygotowywania ankiet i samego badania?

Wśród udzielonych przez uczniów odpowiedzi mogą się znaleźć subiektywizm, nieprecyzyjnie 
sformułowane pytania, zbyt skomplikowane pytania (wymaganie od respondenta zbyt  
dokładnej wiedzy w danym temacie), itd. Podczas rozmowy o problemach dotyczących  
samego badania, warto podkreślić jak ważną rolę odgrywa dobry wybór grupy docelowej.  

Stwórz własną ankietę. 
W oparciu o wszystkie zebrane dotąd informacje, spróbuj stworzyć własną ankietę. 
Skorzystaj z pytań pomocniczych wypisanych pod poszczególnymi częściami.

TEMAT BADANIA: ….....................................................................................................................
(zastanów się co chcesz zbadać. Czy jest coś, czego chciałbyś się dowiedzieć o innych  
gimnazjalistach? Wybierz temat, który i dla Ciebie jest interesujący)

 GRUPA BADAWCZA: …................................................................................................................
(opisz krótko grupę, którą będziesz badać. Czy osoby, które zaprosisz do badania muszą 
spełniać jakieś określone warunki – np. należeć do klubu sportowego, być w określonym 
przedziale wiekowym, być określonej płci?)

WSTĘP DO ANKIETY: …...............................................................................................................
…..................................................................................................................................................
.......…...........................................................................................................................................
................…..................................................................................................................................
(opisz w kilku zdaniach czemu ma służyć to badanie. Napisany przez Ciebie wstęp powinien 
pojawić się na początku przeprowadzanej przez Ciebie ankiety. To z niego potencjalni uczest-
nicy badania mogą dowiedzieć się więcej o Twoim projekcie)

PYTANIA DO ANKIETY:
(zastanów się jakie pytania pomogą Ci najlepiej zrealizować badanie. Przy każdym pytaniu 
zastanów się jakiego powinno być typu – otwarte, a może zamknięte? Pamiętaj, że zbyt wiele 
pytań otwartych może sprawić, że ciężko będzie Ci opracować wyniki ankiety. Zastanów 
się też nad włączeniem do badania różnych stwierdzeń i skali Likerta. Konstruując pytania 
pamiętaj o najczęściej popełnianych błędach, które zostały przedyskutowane w czasie  
poprzedniego zadania. Nie zapomnij też o dodaniu metryczki). 

ZADANIE 1 c.d.

ZADANIE 2 
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PO CO UCZYĆ SIĘ
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ZAŁĄCZNIK NR 5

PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET
Jeśli przeprowadziliście już swoje badanie, nadeszła pora na analizę danych.  
Będzie nam do tego potrzebny program Microsoft Excel. 

ANALIZA DANYCH
MICROSOFT EXCEL

ZADANIE 1 Zacznijmy od wprowadzenia danych. Zobaczcie jak dane zyskane z ankiety wzorcowej zostały 
wpisane w arkusz Excel. 
Czy patrząc na poniższą ankietę jesteście w stanie stwierdzić które z poniższych pytań  
to pytania jednokrotnego wyboru, a które to pytania wielokrotnego wyboru? 
Czy dostrzegasz różnicę w sposobie w jaki zostały one wpisane do tabeli w programie Excel? 

Ankieta wzorcowa 

1. Jak często z własnej woli rozmawiasz z rodzicami? 
(pytanie jednokrotnego wyboru)

a| bardzo często 
b| często 
c| rzadko
d| bardzo rzadko 
e| nigdy 

2. Czy masz w domu jakieś zasady, których musisz przestrzegać? 
(pytanie jednokrotnego wyboru)

a| tak
b| nie 
c| ciężko powiedzieć

3. Jeśli panują u Ciebie takie zasady, jakiego są one typu? 
(zaznacz wszystkie, które Cię dotyczą) 
(pytanie wielokrotnego wyboru)

a| godzina policyjna
b| sprzątanie swojego pokoju
c| sprzątanie innych pomieszczeń w mieszkaniu
d| opieka nad zwierzęciem 
e| ograniczone korzystanie z komputera/telewizora
f| zakaz bluźnienia
g| Inne ……………………………………………………………………………….. 

4. Czy rodzice traktują Cię jak osobę odpowiedzialną? 
(pytanie jednokrotnego wyboru)

a| tak
b| nie
c| trudno powiedzieć

  
 5. Płeć respondenta 

a| kobieta
a| mężczyzna 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 c.d.

PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 1 c.d.

W przypadku pytania wielokrotnego wyboru, wszystkie z przedstawionych opcji zostały  
wypisane pod pytaniem. Jeśli respondent zaznaczył daną opcję, zostało to odnotowane  
w tabeli poprzez wpisanie liczby „1”

ZADANIE 2

ZADANIE 3

Opierając się na wzorcu podanym powyżej, stwórz podobną tabelę w programie Excel 
i wypełnij ją uzyskanymi w czasie badania wynikami. 

Teraz pora na opracowywanie uzyskanych wyników. Spróbujmy dowiedzieć się jaki procent 
spośród naszych respondentów to kobiety, a jaki mężczyźni.

Na początek, korzystając z funkcji licz.warunki, sprawdźmy ilu spośród naszych  
respondentów to kobiety. 
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PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d.

W dostępnej liście funkcji, wybierz kategorię wszystkie, a potem kategorię licz.warunki. 

*| Aby określić kryteria zakresu, zaznacz myszką tą część tabelki, w której znajdują się
informacje o płci (w naszym przypadku jest to przedział od L3 do L17). 

*| Aby wybrać kryterium według którego będą wybierane dane, kliknij na to pole, które zawiera 
interesującą Cię informację. W naszym przypadku jest to pole B22 z informacją „k”. 

*| Naciśnij „ok”. 

Excel pomoże nam teraz obliczyć ile kobiet znalazło się w naszej próbie badawczej. 
W podobny sposób możesz obliczyć liczbę mężczyzn którzy wzięli udział w Twoim badaniu.  
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PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d.

Używając funkcji SUMA możemy sprawdzić, czy uzyskana przez nas liczba kobiet i mężczyzn 
zgadza się z liczbą respondentów 
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PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d.

Korzystając z tej metody można łatwo obliczyć jaki procent badanych stanowili mężczyźni.

W podobny sposób, korzystając z podanych wcześniej formuł możemy obliczyć jak często 
i jaki procent respondentów rozmawia z rodzicami. 
 

Na panelu arkusza excel znajduje się znak: % 
Należy w niego kliknąć, aby komórka C22 zmeniła się w udział procentowy

Uzyskany w ten sposób ułamek przedstawmy w formie procentowej:

=C22/C24
ENTER

formuła dzielenia: 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 c.d.

PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d. Jeśli interesuje nas to jak często z własnej woli z rodzicami rozmawiają kobiety, a jak często 
mężczyźni, to również możemy się tego dowiedzieć dzięki funkcji licz.warunki:

Tym razem w kryteriach zakresu 1, umieściliśmy wszystkie odpowiedzi w tabelce, które 
zostały udzielone na to pytanie, w kryterium 1 zaznaczyliśmy pole z odpowiedzią która nas 
interesuje, zaś w kryterium zakres 2 zaznaczyliśmy kolumnę w której znajdują się informacje 
o płci badanych, a w kryterium 2 pole z informacją, że interesują nas w tym przypadku tylko 
kobiety (pole z wpisanym „k).
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ZAŁĄCZNIK NR 5 c.d.

PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d. Jeśli chcemy zobaczyć jaki procent kobiet, a jaki mężczyzn często rozmawia z rodzicami, 
możemy to zrobić korzystając z innej z opisanej wcześniej funkcji dzielenia. 
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PRZYKŁADOWA ANALIZA DANYCH Z ANKIET

ZADANIE 3 c.d. Uzyskane we wszystkich dotychczasowych wyliczeniach dane możemy przedstawić w formie 
wykresu. Jeśli chcielibyśmy np. porównać ile procent mężczyzn i jaki procent kobiet jak 
często rozmawia z rodzicami, możemy przedstawić to na wykresie, np. słupkowym. 

Zaznaczamy obszar danych, które chcemy przedstawić na wykresie, wchodzimy w opcję 
wstaw i spośród wymienionych wykresów wybieramy kolumnowy. 
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ZADANIE 3 c.d. W pytaniu o to jakie zasady obowiązują u pytanego w domu, badany mógł udzielić więcej 
niż jednej odpowiedzi. Dlatego też analiza danych wygląda w tym przypadku trochę inaczej. 
Ponieważ każde zakreślenie odpowiedzi oznaczono w tabeli liczbą 1, pod każdą kolumną, 
używając funkcji SUMA, obliczono ile razy wybrano daną opcję. Dane przeniesiono do tabeli 
poniżej i wyliczono procenty (z tym, że wzięto tu pod uwagę liczbę osób ankietowanych  
i względem niej wyliczono procenty. Ponieważ każda osoba mogła wybrać więcej niż jedną 
odpowiedź, suma może wynieść więcej niż 100%)

W ten sposób możemy sprawdzić, które z poszczególnych zasad najczęściej obowiązują 
w domach badanych. 


