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Liczba kilogramów 1 1,5 2 2,5 3

Kwota do zapłaty [zł] 4 6 8 10 12

Kiedy kupujemy produkt sprzedawany na kilo-
gramy, jego cenę obliczamy, mnożąc cenę za 1 kg 
przez liczbę kilogramów. Jeśli 1 kg truskawek 
kosztuje na przykład 4 zł, to za ich większą ilość 
zapłacimy odpowiednio: 

$ 4 zł

Zapamiętaj

Definicja proporcjonalności
Mówimy, że dwie dodatnie wielkości są wprost proporcjonalne, jeśli:
• wraz ze wzrostem jednej wielkości druga rośnie tyle samo razy
lub
• wraz ze zmniejszaniem się jednej wielkości druga zmniejsza się tyle samo razy.

Możemy więc powiedzieć, że koszt zakupu truskawek jest proporcjonalny do ku-
pionej ilości. 

Przykład 1

Czy opłata za jazdę taksówką jest proporcjonalna 
do przebytej odległości?
Jeśli przejedziemy tą taksówką 1 km, zapłacimy 
6 zł + 2 zł = 8 zł.
Jeśli przejedziemy 2 km, zapłacimy 
6 zł + 2 2$  zł = 10 zł.
Opłata za przebycie dwa razy dłuższej drogi (2 km) 
nie jest dwa razy większa. Dlatego opłata nie jest 
proporcjonalna do przebytej drogi, chociaż im 
dłuższa droga, tym większa opłata.

 Zwróć uwagę na słowa „tyle 
samo razy” w definicji.

!

Które wielkości są proporcjonalne?
a) Kwota zapłacona za porcję sera i masa tej porcji.
b) Wiek ojca i wiek córki młodszej od niego o 30 lat.

Ćwiczenie 1

TAXI BANKRUT
TYLKO

6 ZŁ
OPŁATY

POCZĄTKOWEJ

2 ZŁ
ZA KILOMETR

+

Przykład 2

Za 9 paczek paneli podłogowych zapłacono 1372,68 zł. Ile zapłacimy za 3 takie paczki?

 Podział proporcjonalny 

Sposób I
Obliczamy cenę jednej paczki: 1372,68 zł 9 152 52,| =  zł.
Teraz łatwo obliczyć koszt 3 paczek: 152,52 zł 3 457 56,$ =  zł.

Sposób II
3 paczki to 3 razy mniej niż 9 paczek, więc także koszt będzie 3 razy mniejszy:
1372,68 zł 3 457 56,| =  zł.

Jadąc ze stałą prędkością, rowerzysta przejechał 2320 m w czasie 7 min. Jaką drogę 
pokonał, jadąc z tą samą prędkością przez 21 min?

Ćwiczenie 2

Przykład 3

Ania, Bolek i Zosia kupili razem los na loterii. Ania i Bolek złożyli się po 3 zł, a Zo-
sia dała 4 zł. Ustalili, że jeśli wygrają, to podzielą się nagrodą proporcjonalnie do 
wysokości wpłaconej kwoty. Okazało się, że wygrali 75 zł. Jak powinni się podzielić?
Los kosztował 3 zł + 3 zł + 4 zł = 10 zł.

Sposób I
Podzielmy wygraną na 10 równych części. Każda z nich to 75 zł | 10 = 7,50 zł.
Ania dostanie 3 takie części, czyli 3 $ 7,50 zł = 22,50 zł,
Bolek również otrzyma 3 części, czyli 22,50 zł,
Zosia dostanie 4 części, czyli 4 $ 7,50 zł = 30 zł.

Sposób II
Cena losu wynosi 10 zł. Z tej kwoty Ania i Bolek zapłacili po 

10
3 , a Zosia 

10
4 . W związ-

ku z tym każde z nich powinno otrzymać:
Ania  Bolek  Zosia

75 22 50,
10
3
$ =  [zł] 75 22 50,

10
3
$ =  [zł] 75 30

10
4
$ =  [zł]

Podziel liczbę 42 w stosunku 2 : 3. 

Ćwiczenie 3

W sytuacji opisanej w przykładzie trzecim mówimy, że kwota została podzielona 
w stosunku 3 : 3 : 4. Zauważ, że aby dokonać takiego podziału, dzielimy całość na 
3 + 3 + 4 = 10 równych części.
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  Które wielkości są wprost proporcjonalne?
a) Długość boku kwadratu i jego obwód.       b) Długość boku kwadratu i jego pole.

 W którym sklepie koszt karmy dla kotów jest proporcjonalny do liczby kupionych 
puszek?

1.

2.

Pan Kuba przeszedł 2,14 km w czasie 18 min 50 s. W jakim czasie przejdzie z taką 
samą prędkością drogę 1,07 km?

3.

Zadania

 Pani Marynia przebiegła 5 km w czasie 27 min. Jak sądzisz, czy dystans 10 km prze-
biegnie w czasie równym, dłuższym czy krótszym od 54 min? Dlaczego?

4.

200 g masła
320 g gorzkiej czekolady 70%

4 jajka
280 g cukru trzcinowego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
160 g mąki

Składniki:  Ania chciała upiec ciasto czekoladowe, ale oka-
zało się, że ma tylko 150 g masła. Oblicz, ile 
powinna użyć pozostałych składników wymie-
nionych obok, aby zachować proporcje między 
nimi.

5.

 Ze składników wymienionych powyżej można też zrobić 12 babeczek. Oblicz, jakiej 
ilości poszczególnych składników należy użyć do przygotowania:                                                                                                                       
a) 18 takich babeczek, b) 21 takich babeczek.

6.

 Z wymienionych obok składników można przy-
gotować 12 małych racuchów.  
a)  Oblicz, jaka ilość dyni będzie potrzebna do 

usmażenia 30 takich racuchów.
b)  Ile małych racuchów z dyni można usmażyć, 

wykorzystując 5 szklanek mąki?

7.

 Woda królewska to mieszanina kwasu solnego i azotowego w stosunku objętości 
3 : 1. Jest ona tak silnie żrąca, że rozpuszcza się w niej nawet złoto, którego nie roz-
puszcza żaden ze składowych kwasów samodzielnie. Ile centymetrów sześciennych 
poszczególnych kwasów należy zmieszać, aby uzyskać 100 cm3 wody królewskiej?

 Narysuj w zeszycie w kratkę odcinek i podziel go w stosunku 2 : 3 : 6. Jaką długość 
odcinka wybrać, aby najłatwiej go podzielić?

8.

9.

Czy już umiem?

 Czy w opisanych przypadkach opłata za kopiowanie jest proporcjonalna do liczby 
kopiowanych stron?
•  W punkcie ksero „Alfa” płacimy 15 gr 

za stronę.
•  W punkcie ksero „Beta” płacimy 20 gr 

za każdą z pierwszych stu stron, ale za 
sto pierwszą i każdą następną stronę – 
tylko 10 gr.

 Obraz Stanisława Wyspiańskiego Widok 
z okna pracowni na Kopiec Kościuszki,
którego zdjęcie pokazano obok, ma 
w rzeczywistości wysokość 47 cm. Ob-
licz rzeczywistą szerokość tego obrazu. 

I.

II.

Dla dociekliwych

Wiemy, że wysokości trójkąta równobocznego przecinają 
się w jednym punkcie. Zauważ, że dzielą one trójkąt rów-
noboczny na 6 przystających (czyli identycznych) trójką-
tów prostokątnych. 
Sprawdzimy, jak jest położony punkt przecięcia wysoko-
ści w takim trójkącie.
 Ile wszystkich trójkątów jest na rysunku 1? 
 Popatrz na trójkąt AFC. Odcinek AS dzieli go na dwa trój-
kąty: AFS i ASC. W jakim stosunku są pola tych trójką-
tów? Uzasadnij odpowiedź.
 Popatrz na rysunek 2. Co można powiedzieć o stosunku 
długości odcinków MR i RN, jeśli wiadomo, że pole trój-
kąta PRN jest cztery razy większe od pola trójkąta PMR? 
Jak uzasadnisz odpowiedź?
 Korzystając z rysunku 1 oraz rozwiązań zadań 2 i 3, podaj 
stosunek, w jakim punkt S dzieli wysokość CF w trójkącie 
równobocznym ABC. Uzasadnij odpowiedź.
 Uzasadnij, że punkt S dzieli odcinek AD w stosunku 1 : 2.
 Uzasadnij, że S BE E3

1
= .

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Rys. 1

 Możemy przyjąć, że na długich trasach ilość paliwa spalanego przez samochód jest 
wprost proporcjonalna do długości przejechanej drogi. Kierowca sprawdził, że na 
przejechanie 350 km auto potrzebowało 25 litrów paliwa. Do końca trasy pozostało 
150 km, a w zbiorniku było jeszcze 10 litrów paliwa. Czy samochód dotrze do celu 
bez tankowania, mając taki zapas?

III.

Rys. 2
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