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1. Цена неког производа је снижена за 50%. За колико процената треба нову цену подићи да би се 

добила првобитна? 

 

2. Тања је уштедела 3540 динара. Потрошила је 30% уштеђевине, а затим је своју уштеђевину 

повећала за 30%. Колика ја сада Тањина уштеђевина? 

 

3. Број 400 повећан је за 25%. За колико процената треба умањити нови број  да би се поново добио 

број 400? 

 

4. У школу данас није дошло 30 ученика. Ако је то 2,4% од укупниг броја ученика, колико деце 

пoхађа ову школу? 

 

5. Сава је замислио један број. Када га је умањио за 25%, а затим за још 22%, добио је број 468. Који 

број је Сава замислио? 

 

6. Свеже грожђе садржи 70%, суво свега 18% воде. Колико килограма свежег грожђа је потребно да 

би се добило 24 килограма сувог грожђа? 

 

7. Морска со садржи 5% соли. Колико литара обичне воде треба помешати са 40 литара морске воде 

да би добијена мешавина садржала 2% соли? 

 

8. Аритметичка средина два позитивна броја је за  30%  мања од једног од тих бројева. За колико 

процената  је та аритметичка средина већа од другог од тих бројева? 

 

9. Тест се састоји од три групе задатака. У првој групи је било 25% свих задатака на тесту, а у другој 

30% свих задатака. Маја је одговорила тачно на 60% задатака из прве групе, 70% задатака из друге 

групе и 80% задатака из треће групе. Колики је проценат Мајиних тачних одговора на све задатке 

у тесту? 

 

10. Цена мајице је најпре повећана за 20%, а затим је нова цена повећана још за 200 динара. Када су 

видели да им продаја не иде, последњу цену су смањили за 25% и она сада износи 1959 динара. 

Колика је била првобитна цена? 
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