
 

 

Аутори: ученици I1 и I2 разреда 
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ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА 

октобар 2013. 

Вучићевић Марија 

Пајић Сергеј 

Савић Никола 

Ђуришић Милица 

Вучинић Марија 

Мијатовић Марија 

Обрадовић Милица 

Вундук Анђела 

Трмчић Милена 

Парић Јелена 

Вишњић Милица 

Раденковић Ђорђе 

Мирковић Јована 

Черњански Јована 

Ступар Бранислав 



 

1. Задатак 

Направи  рецепт за  припремање пудинга ако имаш 1,2 l  млека и довољно кесица пудинга у 
праху. 

Која врста пропорције је у питању? 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Задатак 

Колико процената износи снижење ако је првобитна цена сира била 820 динара по 
килограму? 

 

 



3. Задатак 

Ако је после снижења за 60% нова цена 6790 динара , а уштеда 10200 динара, колика је била 
првобитна цена?  

Да ли је рачун тачан?   

....Баш у парицу ?... 

 

 

 

  



4. Задатак 

Колика је првобитна цена сточића? 

 

Да ли је уштедети 50%  исто што и потрошити 50% ? 

 

  



5. Задатак 

 

 

Да ли је рачуница добра? 

Зашто за чоколаде није исто снижење као за сточиће ????? 

 

  



6. Задатак 

 У једној  кесици  има 1,5 g чаја. Израчунај нутритивну  вредност  20 шоља припремљеног  
чаја. 

 

  



7. Задатак 

Ако је  цена таблета са попустом од  30%  једнака 5 999 динара, колика је била првобитна 
цена? 

 

  



8. Задата

Ова табел
300g ово
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9. Задатак 

Ако телефон сада кошта 4999 динара, колико је 
коштао пре снижења?  

Ако  мислиш да је одговор  9999 динара,   да 
ли правиш “грешку” у корист купца или 
продавца?  

Колико динара износи та грешка?  



10. Задатак 

На колико чарапа се односи ова цена?  

 

Изрази грешку у процентима у односу на цену после снижења. 

Да ли ово велико снижење омогућава повољну куповину?  

 

 

 

  



11.  Задатак 

Регуларна цена детерџента је 120 динара за 500 ml. Колико ћемо платити  2l  детерџента ако 
смо власници Супер картице и са купоном одемо у набавку 2. децембра?  

А да смо у набавку отишли 5 недеља раније? 

 

 

  



12. Задатак 

У супермаркету је у току акција за куповину прекривача: за сакупљених 10 налепница добија 
се 60% попуста при куповини прекривача!  

Провери рачун на реклами! 

 

Колико најмање прекривача би било потребно купити па да буде могућа тачна готовинска 
(кеш) исплата рачуна, под условом да имамо довољан број купона? 

  



13. Задатак 

Овде рачун баш није добар! Зашто?!  

 

Колико процената је заправо снижена цена?  

  



Решења и коментаре предати  ауторима или послати на zorica.f.m@gmail.com до 15. децембра. 
Занимљива и тачна решења биће објављена као додатак збирци.  

Такође су добродошли и нови примери из свакодневног живота!  

Будите вредни и уживајте без попуста свих 100%! 


