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1. Израчунати непознати члан пропорције: 

А) : 2 3: 4x         Б)  3: 1 2 :5x       В) 
4

4

x

x
 . 

 

2. Ако је за 35 килограма неке робе плаћено 560 динара, 

колико треба платити за 20 килограма те робе? 

 

3. Три радника заврше неки посао за 16 дана. За које 

време би исти посао под истим условима завршила 4 

радника? 

 

4. Гуска и по снесе јаје и по за дан и по. Колико ће јаја 

снети седам гусака за шест дана? 

 

5. Две мачке улове 10 мишева за 10 дана. Колико ће 

мишева уловити 100 мачака за 100 дана? 

 

6. Ако 120 радника заврше неки посао радећи 12 дана по 8 

сати дневно, колико је потребно радника да би се тај 

посао завршио за 10 дана радећи дневно по 6 сати? 

 

7. Четрдесет радника заврши неки посао за 20 дана, 

радећи дневно по 6 часова и за то прими укупно 192000 

динара. Колико дана треба да ради 50 радника ако раде 

по 8 часова дневно, па да приме укупно 160000 динара? 

 

8. Четири једнака трактора могу да поору земљиште за 36 

часова; после 12 часова рада, један трактор се покварио. За 

колико часова ће бити пооран остатак земљишта? 

 

9. Дужину од 36 cm треба поделити на три дела у размери 2:3:4. 

Колике су дужине тих делова? 

 

10. Дарко, Жарко и Марко треба да поделе 56 кликера у односу 

2:2:3. Колико ће кликера добити Марко? 

 

11. Углови троугла односе се као 1:3:5. Колики су ти углови? 

 

12. На карти која има размеру 1 : 250 000 растојање места А и В је 2 cm. Колико је то растојање : а) у природи; 

б) на карти са размером 1 : 80 000? 

 

РАЗМЕРА бројева a и b је њихов 
количник 

𝑎: 𝑏,   𝑏 ≠ 0. 
 
ПРОПОРЦИЈА је једнакост две 
размере: 

𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑. 
 
ТЕОРЕМА: Производ спољашњих 
чланова пропорција једнак је 
производу унутрашњих чланова 
пропорције: 

𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐. 
 
ПРОЦЕНАТ  је стоти део неке 
величине:  

𝑝%𝑎 =
𝑝

100
∙ 𝑎 
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13. На крају школске године у једном одељењу било је 12 одличних, 9 врло добрих, 8 добрих , 6 довољних и 

једна недовољна оцена из математике. Израчунати у процентима ( на две децимале ) број појединих 

оцена. 

  

14. На крају школске године 40% ученика једне школе има одличан успех, а од њих 25%, односно 82 ученика, 

имају просечну оцену 5,00. Колико ученика има у тој школи? 

 

15. Цена једног производа је са 900 динара повећана на 1530 динара. Колико је повећање у процентима? 

 

16. После снижења цене за 12% цена једне кошуље је 1540 динара. Колика је цена кошуње пре снижења? 

 

17. После поскупљења за 15% цена једног комплета књига је 2300 динара. Колика је била цена пре тог 

поскупљења? 

 

18. Шта је веће: 13% од 200 или 30% од 90? 

 

19. Цена једног производа је 640 динара. После поскупљења за 20%, дошло је до снижења за 20%. Колика је 

нова цена тог производа? 

 

20. Цена једне кошуље је 500 динара. После поскупљења кошуље за 5%, дошло је до појефтињења за 10%. 

Колика је нова цена кошуље? 

 

21. Цена књиге је прво смањена за 10%, па још за 20% и сада износи 288 динара. Колика је почетна цена књиге? 

 

22. Цена радио апарата је најпре повећана за 18%, а затим смањена за 14%. Садашња цена је 76110 динара. 

Колика је била цена пре поскупљења? 

 

23. Цена телевизора је најпре смањена за 10%, а затим још за 20%. Садашња цена је 52560 динара. Колика је 

била цена пре поскупљења? 

 

24. Број чијих је 15% једнако 3,5% броја 
3 4,2 : 0,1
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   је : 

 

А)    84 ; Б)  42 ; В)  21 ; Г)  168 ; Д)  22   

 

25. 5% броја  
3 4,2 : 0,1
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   износи: 

А)  72 ; Б) 7,2 ; В)  144 ; Н) Не знам. 

 


