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Тема "Пропорционалност на величините " - Наставно ливче

Делбена сметка

1. Сумата од 8160 денари подели ја на пет лица во однос 1:3:5:2:6

2. Тројца работници работеле на една зграда. Првиот работник работел 23 дена, вториот
работник работел 27 дена, а третиот работник работел 18 дена. По завршената работа им е
исплатено 51000 денари. По колку денари треба да земе секој работник, ако поделбата е
пропорционална со деновите кои работеле?

3. На еден објект работат тројца работници и тоа : првиот шест часа, вториот 8 часа, а третиот 10
часа. За извршената работа тие примиле 10 800 денари, што треба да ја поделат пропорционално со
потрошеното време. Колку пари примил секој од нив, ако парите ги поделиле пропорционално на
работните часови ?

4. За поправка на еден пат потребни се 106 750 денари. Трошоците за поправка ќе ги
инвестираат три села, пропорционално со бројот на жителите. Колку пари треба да инвестира секое
село ако во едното има 982, во другото 824, а во третото 1244 жители ?

5. Една фирма вкупниот доход од 35 000 денари треба да го подели на три дела : за плати, за
социјално осигурување и за други давачки во однос 57:24:19. Да се пресмета како ќе се подели
сумата .

6. Барутот е смеса од шалитра, сулфур и јаглен. На 101 дел шалитра се ставаат 16 делови сулфур
и 18 делови јаглен. Колку кг шалитра, сулфур и јаглен има во 45 кг барут ?

7. За да се асфалтира еден пат што минува низ 4 села потребна е инвестиција од 23.250.000
денари. Мештаните се договориле тие да вложат средства за изградба на патот. Од буџетот на
државата се одобрени 60% за изградбата, а остатокот од потребната сума ќе го финансираат
мештаните, така што износот што треба да го одвои секое село да е пропорционално со бројот на
жители во самото село. Се знае дека во првото село моментално има 2372 жители, во второто 1718,
во третото 729, а во четвртото село има 1181 жител. По колкава сума треба да одвои секое село за
изградбата на патот?

8. На тројца работници со работен стаж 10, 16 и 20 години име поделена сума од 680 000
денари. По колку ќе добие секој од нив ако сумата е поделена обратно пропорционално со
годините на стажот?


