
 

 

              ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД                     11.06.2020.           

1. Ако p%  од 495 износи 99 , колико је p? 

2. Месо кувањем губи 35% своје тежине. Колико треба узети свежег меса да би се добило 520g куваног? 

3.  Цена злата на берзи свако преподне порасте за 10%, а свако поподне опадне за 10%. Да ли ће после 50 

дана рада берзе цена злата бити већа, мања или једнака половини првобитне цене? 

4. Две трећине неке робе продато је са губитком од 20%, а на четвртини првобитне количине је остварена 

добит од 50%.Са колико процената зараде или губитка треба продати преостали део робе да би се на крају 

остварила планирана цена? 

5. Прелазећи у лед, вода повећава своју запремину за 9
1

11
%. За колико процената се смањи запремина неког 

комада леда када се он истопи? 

6. Обим правоуглог трапеза је 75 cm, a један његов угао je 30◦ . Ако краћи крак износи 16% обима, средња 

линија тог трапеза  je једнака: 

 A) 39 cm  B) 38 cm  C) 34 cm  D) 26 cm  E) 19,5 cm  

7. У правоуглом троуглу ABC (∡C = 90◦ ) S je центар уписаног круга. Ако је ∡BSC − ∡ASC = 20◦ , онда је 

збир највећег и најмањег угла у троуглу ABC једнак: 

 A) 100◦  B) 105◦  C) 110◦  D) 115◦  E) 120◦ 

8. Колико постоји различитих шестоцифрених бројева облика а2012б̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   који су дељиви са 12? 

 A) 3  B) 6   C) 7   D) 9   E) 10 

9. Четири подударна круга  полупречника 5 cm уписана су у правоугаоник као на слици. Ако је P теме  

правоугаоника a Q и R додирне  тачке кругова и страница правоугаоника, површина троугла P QR је: 

 

 

 

 

A) 75 cm2  B) 150 cm2  C) 25 cm2  D) 37,5 cm2  E) 100 cm2  

10. Израчунати вредност израза 1 − 2 − 3 + 4 + 5 − 6 − 7 + 8 + 9 − 10 − 11 + 12 + · · · + 2008 + 2009 − 2010 – 2011 

11. Колико решења има једначина |2010 − |x|| − 2011 = 0 ? 

12. За  коју вредност променљиве n, n ∈ N је тачна неједнакост  n+2< 2(n − 1) < 𝑛 + 4? 
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