
1. Радећи дневно 8 часова, 21 радник за 6 дана изради 720 предмета. За колико ће 

дана 28 радника,радећи дневно 7 часова израдити 1260 металних профила? 

2. Неки посао 6 радника може да заврши за 5 дана. За колико ће бити готов исти 

посао ако после 2 дана дође још 3 раника? 

3. 65 радника ископа канал за 23 дана. После 15 дана 13 радника напусти посао. 

Колико дана треба онима који су остали да заврше посао 3? 

4. Израчунај 50% од 1200, 12% од 6000, 17%  од 34. 

5. Кошуља је коштала 1250 динара. Колико ће коштати после поскупљења од 15%? 

6. Ципеле коштају 4000 и појефтиниле су 20%. Колико сада коштају? 

7. Књига је коштала 500 динара, поскупела је 10%, појефтинила 20/. КОлико сада 

кошта? 

8. Бака Мара прави колаче. Тесто је замесила од 200грама брашна, 40 грама шећера, 

100грама млека и 20грама маслаца. Колико процената је у тесту брашна, а колико 

маслаца? 

9. Странице правоугаоника су 5cm и 4cm. Ако се већа страница повећа за 20%, а мања 

за 25%, за колико % се промени обим, а за колико површина? 

10. Школа има 550 девојчица и 500 дечака. Верску наставу похађа 70% девојчица и 

75% дечака. Колико процената ученика те школе похађа верску наставу? 

11. Пријемни испит у једној школи је полагало 150 ученика. Положило их је 90%, а од 

њих 20% има максималан број поена. Колико ученика има максималан број поена? 

12. За колико процената се промени производ два броја, ако се један чинилац повећа 

10%, а други смањи 10%? 

Домаћи задатак 

1. Радећи дневно по 6 часова 40 радника заврши посао за 20 данаи заради 192000 

динара. Колико дана треба да ради 50 радника, ако раде по 8часова дневно да би 

зарадили 160000 динара? 

2. Неки посао 16 радника може да уради за 20 дана. После 8 дана рада 4 радника се 

разболи. Колико је укупно дана потребно да се заврши посао? 

3. Мера једног угла троугла је 400а друга два се односе као 1:3. Одреди њихове мере. 

4. Цена књиге је снижена за 20%, а затим за 10%. Колика је садашња цена, ако је цена 

пре првог појефтињења 760 динара?  


