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Сметка на смеси
1. Во три градови еден ист производ се продава по различни цени и тоа : 60 денари, 64 денари и 56денари.Колкава е просечната цена на тој производ?2. Во една продавница има три сорти на кафе и тоа 5 кг по цена од 123 денари, 4 кг. по цена од 105денари и 11 кг по цена од 132 денари за 1 кг. Да се определи цената на 1 кг мешавина.3. Од еден ист производ набавени се 10 кг по 24 денари, 12 кг по 20 денари и 8 кг по 15 денари заеден килограм. Колкава е средната набавна цена на тој производ за еден килограм ?4. Во една винска визба се сместени 4 бочви со вино (во секоја бочва има различна сорта на вино).Во првата бочва има 120 литри вино по цена од 175 денари, во втората бочва има 100 литривино по цена од 162 денари, во третата бочва има 84 литри вино по цена од 170 денари, а вочетвртата бочва има 96 литри вино по цена од 195 денари по литар. Сите 4 бочви со вино сеистурени во една бочва. Одреди ја цената на литар вино од добиената мешавина?5. Еден трговец помешал 80 л ракија по цена од 150 денари и 60 л ракија по цена од 120 денари за 1л. По колку денари ќе се продава литар ракија од добиената смеса ?6. Производител на ракија има на располагање 40 литри од 80˚, 30 литри од 70˚ и 20 литри од60˚. Колку литри вода треба да стави производителот во ракијата што ја има за да добиеракија со јачина од 50˚?7. Една продавница располага со два вида компири чии цени се 9 денари и 11,5 денари за 1 кг. Вокаков однос треба да се помешаат двата вида за да се добие цена од 10 денари за 1 кг ?8. Цената на една стока е 25 денари, а на другата е 32 денари за 1 кг. Колку килограми треба да сеземе од секоја стока за да се направи смеса од 56 кг , која ќе се продава по 30 денари за килограм?9. По колку килограми треба да се земе од стоката која се продава по 35 денари за килограм и 48денари за килограм, па да се добие 260 кг стока која би се продавала по цена од 40 денари закилограм ?10. Има два вида на стока . Од првата имаме 6 кг по 2,63 денари за килограм, а цената на втората е2,90 денари за килограм. Колку килограми треба да се земе од втората стока за да се добие смесачија цена е 2,75 денари за килограм ?11. Во една продавница има два вида на грав (беровски и тетовски), чии цени се 90 денариберовскиот и 115 денари тетовскиот грав за еден килограм. Од беровскиот грав се земени 30kg. Колку килограми треба да земеме од тетовскиот грав за да измешаната количина сепродава по цена од 100 денари за еден килограм?12. Во еден земјоделски комбинат има две сорти на пченица. Од првата сорта земени се 6 kg. поцена од 12,63 денари по килограм. Другата сорта пченица има цена од 12,9 денари покилограм. Колку килограми пченица треба да се земе од втората сорта за да се добие смеса соцена од 12,75 денари по килограм?13. Се меша стока од 40 денари, 44 денари и 50 денари за еден килограм. По колку килограми ќе сеземе од секоја стока за да се добие смеса од 512 кг по цена од 45 денари?14. Се мешаат стоки со следниве цени : 40 денари, 47 денари, 45 денари и 42 денари за еденкилограм. По колку килограми треба да се земе од секој квалитет  ако смесата треба да сепродава по 43 денари за килограм, а целата смеса има маса од 600 кг.?15. Се меша алкохол со јачина од 70, 40, 62 и 52 за да се добие 256 литри алкохол со јачина од50. По колку литри треба да се земе од секој квалитет?


