
ДОДАТНИ ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ – ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА 

 

1.За облагање собе потребан је 21 комад тапета широких 50 cm и дугачких 8 m. Колико је комада 

тапета потребно за облагање исте собе ако је ширина тапета 56 cm, а дужина 750cm ? 

2. Радећи дневно 8 часова 20 радника за 15 дана заради 12000 динара. Колико часова дневно треба 

да раде 40 радника да би за 10 дана зарадили 10000 динара? 

3. У Вањиној продавници кошуља је прво поскупела за 20%, а онда појефтинила за исти проценат. 

Код Цвелета је иста таква кошуља прво појефтинила за 20%, а потом поскупела за исти проценат. 

Бошко није мењао цене. У којој продавници је сада та кошуља најјефтинија? 

4. Набављен је нов струг, па је норма раднику повећана за 15%. Међутим, током прве радне недеље, 

радник је обрадио 328 предмета, што је 15% више од нове норме. За колико обраћених предмета 

је премашена стара норма? 

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

динара. Колика је била цена пре поскупљења? 

6. Ако је неки производ у два наврата поскупео, прво за 20%, па затим и за 10%, за колико треба 

умањити његову цену да би се продавао по првобитној? 

7. Финоћа легуре злата изражава се на енглески начин у каратима. ( Чисто злато има 24 карата.) Како 

треба помешати чисто злато са златом од 18 карата и са 5 грама злата од 16 карата, да би се добило 

стандард злато (од 22 карата)? Колико грама стандард злата добијамо? 

8.Планирано је да 5 радника изврши попис робе за 4 дана радећи 8 часова дневно. Међутим, другог 

дана, због болести, на посао не дођу 2 радника, па се остали договоре да сваки дан раде по 2 сата 

дуже. Да ли је попис завршен на време? 

9. Три ученика су на републичком такмичењу из математике постигла изванредан успех: Бане је био 

пети са 85 поена, Мирјана је шеста са 81 поеном и Наташа је била седма са 77 поена. Школа је 

одлучила да им на име награде подели 33200 динара, и то управно сразмерно броју освојених 

поена и обрнуто сразмерно освојеном месту. Колико је сваки ученик добио на име награде? 

10. Сок од наранџе поскупео је за 25%, а сок од вишње је скупљи за 20%. За коктел „ ђус “ користимо 

30% сока од вишње, 60% сока од наранџе и 10% воде. За колико процената је скупљи „ђус“? 

11. Цена хлеба увећана је за 150%. Колико је потребно да појефтини хлеб да би коштао исто као и 

пре поскупљења ? 

12. Цена једног производа увећана је за 20%, а потом је снижена за 20%. За колико процената се 

крајња цена разликује од првобитне? 



13. У једном одељењу има два пута више дечака него девојчица. Међу девојчицама има 20% 

одличних из математике, а међу дечацима 5%. Колико процената одличних из математике има у 

том одељењу? 

14. Петру, Аци и Марку је за урађени посао исплаћено 24420 динара. Колико новца ће добити сваки 

од њих ако је Аца радио 11 дана по 6 часова на дан, Петар је радио 8 дана по 9 часова на дан, а 

Марко је радио 21 дан по 4 часа на дан. ( Вредност рада по часу сваког од њих је иста .) 

15. У две продавнице цена кошуље је 12250 динара. У првој продавници цена је снижена за 40%, а 

у другој продавници цена је прво снижена за 36%, па затим за још 4%. За колико се разликују цене 

кошуља у овим продавницама након свих појефтињења? 

16. Зарада је остварена продајом 3600 килограма јабука по цени од 80 динара по килограму. За 

колико процената би се смањила зарада ако би се количина јабука смањила за 30%, а цена јабука 

смањила за 20%? 

17. Седам радника могу да утоваре јабуке за 15 дана. Седам радника је радило 5 дана, а онда су им 

се прикључила још три радника. За колико дана су радници утоварили јабуке? 

18. За два сата рада два мотора су потрошила укупно 212 kW енергије. Први мотор је трошио исту 

количину енергије у оба сата, док је потрошња другог мотора била већа од потрошње првог за 20% 

у првом, а за 4% у другом сату рада. Колика је била потрошња енергије другог мотора у другом     

сату ? 

19. Почетна цена производа се у току месеца мењала три пута. Прво је повећана за 10%, па за 20%, 

а затим је смањена за 30%.  

А) За колико процената се променила почетна цена производа ? 

Б) За колико процената је требало смањити цену након два повећања да би крајња цена била 

једнака почетној? 

20. После снижења цене улазница број посетилаца утакмица порастао је за 50%, а приход је 

порастао за 26%. За колико су снижене цене улазница? 


