
СОУ “Методи Митевски – Брицо” ДелчевоТема “Пропорционалност на величините “ - Наставно ливчеПропорционалност на величините
1. Ако 32кг од некоја стока чинат 896 денари, колку ќе чинат 27кг од истата стока?
2. На една планина 20 сандци пчели ќе соберат 100кг. мед , колку килограми мед ќесоберат 50  сандци пчели?
3. Во една менувачница  со 1250 денари ќе се купат 20 евра .Колку евра во              истатаменувачница ќе се купат со 2500денари?
4. Планирано е 150 работници да ја завршат поправката на патот за 25 дена. После 5 денаработа, одлучено е работата да ја завршат 8 дена порано. Уште колку работници требада се ангажираат?
5. Со храната што ја обезбедил стопанот може 28 дена да се нахранат 120 грла овци. После10 дена стопанот продал 30 грла овци. За уште колку дена ќе има храна?
6. Во еден град од 42.000 жители, 8% се невработени. Колку вработени жители има воградот?
7. Во едно училиште 75 ученици или 12% учат германски јазик а останатите учат англискијазик. Колку ученици учат англиски јазик?
8. Сумата од 450 денари подели ја на три лица во однос 2:3:4?
9. Сумата од 25000 денари да се подели на четворица работници чии            д елови се а, b, c,d така што за тие делови важи : а : b=4 : 3 , b : c =3 : 8 и c :d=4 : 5 .
10. Сумата од 56000 денари да се подели на четворица работници чии делови се а, b, c, dтака што за тие делови важи : а : b=2 : 3 , b : c =6 : 5 и c : d=15 :11 .
11.Купени се три сорти јаболка : 20кг. по 12 ден. ,25кг по 18 ден. и 30кг. по 22 ден. закилограм . Одреди ја средната цена по килограм.
12. Една продавница располага со три сорти маслинки : 10кг. по 180 ден. ,6кг по 200 ден. и8кг. по 225 ден. за килограм . Одреди ја средната цена на помесаните маслинките покилограм.
13.Мешаме две сорти вино по 36 ден. и по 50 ден. за литар. По колку литри вино треба да сеземе од секоја сорта за да се добие 140 литри вино по цена од 44 денари за килограм?
14. Се мешаат два квалитета од некој производ по цена од 25 денари и 32 денари покилограм. Од квалитетот по цена од 25 денари треба да се земат 560кг. Колкукилограми треба да се земат од квалитетот по цена од 32 денари, ако смесата се продавапо цена од 30 денари за еден килограм?
15.По колку литри раствор треба да земеме од два вида раствор со јачина 25% и 40% за дасе добие раствор 60 литри со јачина од 35%?
16.Колкава камата ќе се земе по истекот на 36 дена ако во банка се вложени 15.000 евра сокаматна стапка од  2%?
17.Во една банка се вложени 12.000 фунти. Колкава камата ќе се испалти по 8 години и 10месеци ако каматната стапка изнесува 1,3%?
18.Колкава камата ќе се земе по истекот на 15 години ако во банка се вложени 72.000денари со каматна стапка од  2%?
19.Во една банка се вложени 18.000 долари. Колкава камата ќе се испалти по 8 месеци и 25дена ако каматната стапка изнесува 2,4%?
20. Со која каматна стапка се позајмени 84000 денари на 24.05 , ако на 30.08 истата годинатреба да се плати камата 2744 денари?


