
Прва крагујевачка гимназија 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД 

14. час, 18. 5.2021. 

1. Два мрава крећу из тачке коју на координатном систему педстављамо координатама (0,0). 

Ако се један мрав крће 𝑥 −осом 8 јединичних дужи у десно, а онда још 4 јединичних дужи 

нагоре, доћи ће до мравињака 𝑀. Други мрав се креће 𝑦-осом пет јединичних дужи надоле, 

а онда још 4 јединични дужи улево и долази до мравињака 𝑁. 

 

а) Нацртај кретање оба мрава у координатном систему. 

б) Које су координате мравињака 𝑀 и 𝑁? 

в) Колико је сваки мравињак удаљен од 𝑥-осе? 

г) Колико је сваки мравињак удаљен од 𝑦-осе? 

 

2. Израчунај неознате чланове следећих пропорција: 

а) 𝑥: 4,2 = −5: 7,5 ; 

б) 
𝑥+2

7
=

5

21
 ; 

в) Прва ти члана пропорције су 5, 11 и 55. Одреди четврти  члан пропорције. 

 

3. Растојање између Крагујевца и Краљева је 37km, а између Крагујевца и Београда 92km 

(ваздушном линијом). Колика су ова растојања на карти која је рађена у размери 1:100 000? 

4. Возач формуле један за 10 минута трке изгуби 0,2kg од своје телесне масе, колико је 

трајала трка ако је током трке изгубио 2,1kg? 

5. Од 80kg печурака сушењем се добија 15kg. Колико се килограма сувих печурака добије од 

120kg свежих? 

6. У подруму је вино које треба флаширати. Ако је за то вино потребно 36 боца од 0,75𝑙, 

колико боца од 1𝑙 је потребно за исту количину?  

7. Ако се воз креће брзином од 80km/h, прећи ће предвиђени пут за 2 сата и 30 минута. Којом 

брзином треба да се креће воз да би стигао на време до крајњег одредишта ако је у старту 

било кашњење од 30 минута? 

8. У једном одељењу има 28 ученика. Ако се број дечака и број девојчица односи као 3:4, 

колико у том одељењу има дечака, а колико девојчица? 

9. Неки посао 16 радника заврши за 15 дана, радећи 9 сати дневно. За колико дана би био 

завршен исти посао ако18 радника раде 8 сати дневно? 

Домаћи задатак: 

1. Обим правоугаоника је 30cm. Одерди дужину његових страница ако се оне односе као 4:1.  

2. Два радника треба да поделе зараду од 19800 динара. Како да поделе зараду ако је један 

радио 4, а други 5 дана? 

3. Неки посао 15 радника заврши за 24 дана, радећи 8 сати дневно. Колико би радника 

требало да раде исти посао да би завршили за 12 дана, а при томе раде 12 сати дневно? 


