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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

 

VI разред - 7. час                   21.04.2020. 

 
ПРОЦЕНТИ 

 
1. Шта је веће, 5% од 37, или  6% од 31? 

 

2. Свеже шљиве сушењем губе 82% своје тежине. Колико се добија сувих шљива од 500𝑘𝑔 

свежих? 

 

3. Ако се дужина правоугаоника 𝑎 повећа за 10%, а његова ширина b смањи за 10% (𝑎 > 𝑏), како 

се мења површина  P тог правоугаоника? 

 

4. Дељеник је повећан за 20%, а делилац смањен за 20%. За колико процената се повећао 

количник? 

 

5. Известан број ученика једног одељења позван је на рођендан. Међу њима су 25% биле девојчице. 

Међутим , једна девојчица није могла да дође, па је уместо ње отишао њен брат. Тако да је на 

рођендану било 20% девојчица. Колико је на рођендану било дечака? 

 

6. Роба је поскупела 10%, а затим појефтинила 10%. Када је цена била виша - пре поскупљења или 

после појефтињења? 

 

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

садница је природан број. На више од 20 купљених садница добија се редовни попуст од 20% на 

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

је тог дана Оља укупно уштедела? 

 

8. У једном тренутку, у две различите продавнице, цена једне врсте чоколаде била је иста. Након 

тога, у два узастопна петка, цена у првој продавници је смањена за 5%, а затим за 6%, а у другој 

продавници цена је смањена за 2%, а затим за 10%. У којој продавниције након ових промена, 

цена те врсте чоколаде мања и за колико се те цене међусобно разликују? 

 

9. Цена збирке из математике је најпре увећана за трећину, а затим је нова цена увећана за 26%. 

Сада цена износи 840 динара. Библиотекар има на располагању 2020 динара. Колико је највише 

таквих збирки могао да купи за школску библиотеку пре првог поскупљења? 

 

10. Једна посластичарница је уговорила израду торти за неку прославу. У цени торте чоколада 

учествује са 40%, а јаја са 25%. Цена чоколаде је у међувремену порасла за 15%  а јаја за 8%. За 

колико процената треба повећати цену торте да посластичарница не би била на губитку? 
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