
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА 
 

 
1. Три села су изградила заједнички спортски терен.Трошкови градње износе 56 400 000 динара. 
Једно село је од тог терена удаљено 3 km, друго 4km и треће 5 km. Трошкове градње поделили су 
обрнуто сразмерно удаљености села од терена. Колико овај терен стаје свако село? 

Решење: Прво село је платило 24 000 000 динара, друго 18 000 000 динара и треће 14 400 000 динара 
на име трошкова градње. 
 

2. Након што је књига појефтинила за 20%, купац је купио књигу на 3 рате због чега је цена књиге 
увећана за 5%. Ако је свака рата износила по 364 динара, одредити цену књиге пре попуста. 

Решење: Цена књиге пре попуста је 1300 динара. 
 
3. За 6 месеци улог је, заједно са каматом, нарастао на 38325 динара. Ако банка обрачунава 7% 
годишње, колика је уложена сума? 

Решење: Уложена сума била је 37 000 динара. 
 
4. Колико треба узети сребра финоће 800‰, 780‰, 730‰ и 670‰ да се направи пехар масе 360 
грама, од сребра финоће 750‰? 

Решење: Треба узети 160 грама сребра финоће 800‰, 40 грама сребра финоће 780‰, 60 грама 
сребра финоће 730‰ и 100 грама сребра финоће 670‰. 
 
5.Осам камиона за 12 сати вожње потроши 576 литара нафте. Колико ће литара нафте потрошити 12 
таквих камиона за 10 сати вожње? 

Решење: 12 камиона ће за 10 сати вожње потрошити 720 литара нафте. 
 
6. Планирано је да 20 радника, радећи дневно по 6 часова, заврше неки посао за 39 дана. Посао 

започну сви радници, а након 7 дана 4 радника напусте посао и радно време се повећа за 2 часа 

дневно. После колико дана је завршен остатак посла? 

Решење: Остатак посла је завршен за 30 дана. 

7. Ако се цена артикла најпре повећа за 20%, а онда смањи за 15%, како се промнила коначна цена 

артикла у односу на почетну цену? 

Решење: Коначна цена је за 2% већа од почетне. 


