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1. Ученик је првог дана прочитао 30% једне књиге, другог дана 75% остатка, а трећег дана 

преосталих 14 страна. Колико страна има књига? 

 

2. Производ је поскупео 60%. За колико процената треба смањити нову цену да би се вратила на 

првобитну цену? 

 

3. Чоколада је поскупела 25% па је појефтинила 12%, и сада се продаје за 110 динара. Колика је 

била цена чоколаде пре поскупљења? 

 

4. За колико процената се повећа запремина квадра ако се дужина и ширина повећају за 10%, а 

висина смањи за 10%? 

 

5. Израчунај углове једнакокраког троугла ако унутрашњи угао при врху износи 40% унутрашњег 

угла на основици. 

 

6. Површина једнакостаничног троугла износи 1cm2. Ако му се страница прво смањи за 20%, а 

затим повећа за 20%, колико ће износити површина после повећања за 20%? 

 

7. Три породице су закупиле на недељу дана кућу на мору за 75000 динара. Трошкове су поделили 

сразмерно броју чланова. Ако једна породица има три члана, друга четири, трећа пет, одреди 

суму коју за закуп треба да издвоји свака породица. 

 

8. У наградној игри су Вук, Ива и Урош добили  95000 динара и добитак поделилиесразмерно 

улозима. Вуков улог према Ивином се односи као 3:5, а Урошев према Ивином као . Колико је 

свако од њих добио? 

 

9. Због радова на путу, прописано је ограничење брзине, па је возач смањио брзину за 20%. По 

престанку ограничења возач жели да се врати на ранију брзину. За колико процената мора повећати 

нову брзину да би се вратио на стару?    

10. Цена једне књиге је најпре повећана за 50%, а затим снижеа за 50%. Цена друге књиге је напре 

снижене за 50%, а затим повећана за 50%. На крају је разлика њихових цена била 6 динара. 

Колика је била првобитна разлика у цени? 
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