
СОУ “Методи Митевски – Брицо” Делчево

Тема "Пропорционалност на величините " - Наставно ливче Просто тројно правило1.Условот на задачата се пишува како прв ред (условен став), а барањето како втор ред (прашаленстав), при што се внимава вредностите на соодветните величини да бидат истоимени и запишани еднапод друга.2.Стрелките се пишуваат во иста насока , ако величините се право пропорционални, а во обратнанасока , ако се обратно пропорционални. Притоа стрелката започнува од непознатиот член.3.Според насоката на стрелките се поставува пропорцијата од која се пресметува непознатиот член.
1. 50 кг банани чинат 2500 денари. Колку денари чинат 120 кг банани?
2. Ако 120 евра чинат 7200 денари, тогаш колку евра чинат 4800 денари?
3. Во едно училиште имало вкупно 600 ученици, распоредени во 15 паралелки со еднаков бројученици. Колку ученици има во 8 паралелки?
4. За 2000 денари се купени 50 чоколади. Колку чоколади можат да се купат за 1400 денари?
5. Во планински логор за 12 планинари е обезбедена храна за 15 дена. Колку дена ќе траелогорувањето ако пристигнале 20 планинари?
6. Една работа можат да ја завршат 20 работници за 140 дена. За кое време истата работа би јазавршиле 35 работници при исти услови за работа?
7. 18 работници може да завршат една работа за 35 дена. За колку дена истата работа ќе ја завршат45 работници?
8. Еден објект може да го изградат 20 работници за 45 дена. На објектот работеле 15 работници 20дена, а потоа дошле уште 10 работници. За колку дена ќе се изгради објектот ?
9. Една работа ја започнале 33 работници и по планот би ја завршиле за 80 дена. Меѓутоа после 16дена работа 9 работници биле преместени на друго градилиште. За колку дена е завршенапланираната работа?
10. Една работа може да завршат 30 работници за 60 дена. Работата ја започнале 20 работници, апосле 10 дена на работа дошле уште 5 работници . За колку време ќе биде завршена целатаработа?
11. Ако 10 работника една работа можат да ја завршат за 24 дена. тогаш за колку дена ќе бидезавршена целата работа , кога после 6 дена 4 работника ќе ја напуштат работата ?
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СОУ “Методи Митевски – Брицо” ДелчевоСо примена на просто тројно правило реши ги следниве задачиа) Ако 32kg од некоја стока чинат  1.472 денари, колку ќе чинат 21kg од истата стока?б) Во една просторија светат 15 сијалици од по 60W. Колку сијалици од 75W треба би го давало истото осветление?в) За 14kg од некој производ  платено е 980денари. Колку kg ќе се купи од истиот производ за 4.340денари?г) За 30секунди звук ќе измине пат од 10.200m. Колкав пат ќе измине звук за 1min и 15s ?д) 12 работника ќе завршат една работа за 5дена. За колкаво време истата работа би ја завршиле 15 работника?ѓ) 3 цевки ќе наполнат еден базент за 3 часа. За колкаво време ќе го наполнат базентот 5 цевки?е) Работејќи дневно по 7 часа, 28 работника за 9 дена ќе заработат 126.000 денари. По колку часа дневно треба даработат 21 работник ако работат 6дена и притоа заработат 72.000 денари?ж) Некоја работа 6 работника можат да ја завршат за 5 дена. По 2 дена се придружиле во работат уште 3 работника. Заколку дена ќе се заврши работата?з) Една работа можат да ја завршат 30 работници за 60 дена. Но на работа дошле 20 работници. По десет дена работа, наработа дошле уште 5 работници. За колку време ќе биде завршена целата работа?ѕ) Според планот, 20 работници треба да завршат една работа за 45 дена. Работата ја започнале 15 работници и по 20дена на работа дошле уште 10 работници. За колку време ќе биде завршена планираната работа?и) Во една текстилна фабрика имало 120 работнички. Налогот што го работат треба да го завршат за 90 дена. По 15дена работа од фабриката си заминале 40 работнички а дошле 10 работници. Еден работник ќе сошие двапати повеќеоблека отколку една работничка во текот на денот.  Кога поминале уште 20 дена од фабриката си заминале уште 5работника  и 20 работнички. За колку време вработените ќе го завршат налогот?  Ако за еден ден доцнење газдатаплаќа казна од 750евра, колкава казна ќе плати газдата поради ненавременото завршување на налогот?ј) Во една градежна фирма 85 работници ќе изѕидаат еден објект за 50 дена. По 8 дена заедничка работа 55 работницисе упатени на друг објект да ѕидаат. Поминале уште 27 дена и на истата екипа им се придружила нова група работницина испомош  така што работата била завршена точно за 50 дена како што и било планирано. Колку членови броигрупата на работници што се придружила во ѕидањето?
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