
Прва крагујевачка гимназија 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД 

16. час, 25. 5.2021. 

 

1. Ако једно предузеће заради 10 %, израчунати колико ће зарадити у динарима ако роба 

кошта 820динара? 

2. Након снижења од 30 % хаљина је коштала 4200 динара. Колико је коштала хаљина 

пре појефтињења? 

3. Књига је прво појефтинила 10% а затим поскупела 15% и сада кошта 2070динара. 

Колико је коштала књига  пре појефтињења? 

4. Цена књиге је снижена за 10%, а затим за 20% и сада износи 288динара. Колика је 

цена била пре првог снижења? 

5. Свеже печурке садрже 90% воде, а суве 12% воде. Колико килогама сувих печурака се 

добије  22kg свежих? 

6. Суво грожђе садржи 10% воде, а свеже грожђе садржи 80% воде. Колико килограма 

свежег грожђа је било, ако има 50kg сувог грожђа? 

7. За колико процената се промени површина правоугаоника, ако се дужина повећа за 

10%, а ширина смањи за 10%? 

8. Ако се цена једног производа смањи за 20%, за колико процената нова цена мора да се 

повећа да би се вратила на почетну цену? 

9. Планинар је пре подне испешачио 14km, а после подне 30% од укупне дужине. 

Колико километара је укупно пешачио? 

10. Оља купује саднице цвећа. Видела је да је цена садница тог дана снижена за 5 динара. 

Цена саднице је природан број. На више од 20 садница добија редовни попуст од 20% 

на све купљене саднице. Купила је више од 30 а мање од 40 садница и платила је 1120 

динара. Колико је тог дана Оља укупно „уштедела“? 

 

Домаћи: 

1. Пре неколико дана у 100 тона тек ископаног угља било је 2% воде. До данас је тај 

угаљ упио у себе извесну количину воде, тако да данас има 2,5% влаге. Колика је маса 

тог угља данас?  

2. Колико часова дневно треба да ради 4 радника за 35 дана како би асфалтирали  7280м 

пута, ако 3 радника за 25 дана радећи дневно 14 часова асфалтирају 3640м пута?  

3. Посао започну 24 радника и треба и треба да га заврше за 24 дана радећи дневно 6 

сати дневно. После 5 дана рада наређено је да посао треба да се заврши за наредних 10 

дана и зато се радно време повећа на 8 сати дневно. Колико још радника треба узети 

да би се посао завршио на време? 

 


