
МАТЕМАТИКА - Текстуални задаци са разломцима и процентом

 

Добар дан. Данас из математике вежбамо текстуалне задатке са разломцима и процентима. 
То су области из математике које су већином тешке за разумевање када се објашњавају, 
међутим, када се употребе у текстуалним задацима, види се да их сви користимо у 
свакодневном животу.  

У наставку имате задатке за рад. Пажљиво прочитајте упутства и пратите ибструкције за 
решавање задатих проблема. 

1.  

 
Јакна  кошта 3990 динара. Одобрен је попуст од 30%.   
 
А) Колико динара износи попуст?
 
Б) Колико кошта јакна са попусто
 
 

2. За куповину 50 килограма брескви одобрен је попуст од 10%. Колико динара износи 
попуст на ову куповину?

 
3. 7.  Сукња  кошта  2 400 динара.  Ако попуст при куповини износи 1/8 од њене цене, 

колико новца је потребно за куповину ове сукње?
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4. 8. На основу слике направите задатак!

Годишња потрошња нами
по становнику

         
           месо 
 

            
             млеко
 

 
          хлеб  
                   

              
             поврће
 

 
 

5. Карта за концерт популарног певача кошта 850 динара.
  а) Колико је новца потребно за 3 карте?   
 
б) Ако је за куповину 3 карте одобрен попуст од 20%, колико ће 
 
Погледајте натписе на овим мајицама. На основу знања које сте стекли о разломцима и 
проценту одговорите зашто су ови натписи необични и шаљиви:
 

 

 
        

слике направите задатак! 

одишња потрошња намирница 
по становнику   

Србија Европска унија

месо  43 килограма 86 килограма

млеко 87 литара 130

хлеб   
                    

110 килограма 35 килограма

поврће 169 килограма 300
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а) Колико је новца потребно за 3 карте?    

б) Ако је за куповину 3 карте одобрен попуст од 20%, колико ће 
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Европска унија 

килограма 

130 литара 

килограма 

300 килограма 

б) Ако је за куповину 3 карте одобрен попуст од 20%, колико ће коштати три карте? 

Погледајте натписе на овим мајицама. На основу знања које сте стекли о разломцима и 
 

 


