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1. Ceno računalnika so znižali z       na      . Za koliko odstotkov je zdaj računalnik cenejši? 

 

2.     nekega števila je  . Katero število je to? 

 

3. Stanarino so zvišali za     , to je za          Kolikšna je nova stanarina? 

 

4. Po znižanju za        stane izdelek            Določi ceno pred znižanjem. 

 

5. Iz       svežih sliv dobimo       suhih.  

a) Koliko kilogramov svežih sliv potrebujemo, da dobimo       suhih sliv? 

b) Koliko kilogramov suhih sliv dobimo iz        svežih? 

 

6. Študent vsak dan anketira 12 oseb.  

a) Koliko anket bo opravil v enem tednu? 

b) Koliko anket bi opravilo pet študentov v enem dnevu, če vsak študent na dan anketira 12 

anketirancev? 

c) Koliko anket bi opravili trije študentje v štirih dneh, če vsak študent na dan anketira 12 

anketirancev? 

 

7. Kolesar v eni uri prevozi        Vseskozi vozi z enakomerno hitrostjo. Kolikšno pot bo prevozil  v 

15 minutah, 
 

 
           

 

8. Hitrost zvoka je       na sekundo. 

a) Kako daleč se razširi zvok po petih sekundah? 

b) Čez koliko minut bomo zaslišali zvok 9900 m daleč? 

 

9. Ladja v treh urah prevozi   
 

 
  morskih milj. Koliko kilometrov je to, če je 20 morskih milj enako 

       

 

10. Zemljevid je narisan v merilu          

a) Kolikšna je razdalja med dvema krajema, če sta na zemljevidu oddaljena         

b) Kolikšna je razdalja med krajema na zemljevidu, če sta v naravi oddaljena        

11. Avtomobil pripelje na cilj c dveh urah, če vozi s povprečno hitrostjo   
  

 
  

a) Koliko časa bo potreboval do istega cilja, če vozi s povprečno hitrostjo   
  

 
  

b) Kolikšna je njegova povprečna hitrost, če pride na cilj v             

 

12. Knjiga ima 144 strani, na vsaki strani je 24 vrstic. 

a) Koliko strani bi imela knjiga, če bi bilo na vsaki strani 32 vrstic? 

b) Koliko vrstic bi bilo na vsaki strani, če bi imela knjiga 192 strani? 
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13. Ugotovi vrsto sorazmerja in dopolni prazna polja v razpredelnici. 

a) Tabela 1: _______________________  b) Tabela 2: ____________________ 

x 100 50 25  

y 60 120  12 

   

 

14. V tovarni v        in pol izdelajo     parov čevljev. Sestavi razpredelnico in nariši graf. 

a) Koliko parov čevljev napravijo v eni uri in koliko v petih urah, če delajo ves čas enako 

hitro? 

b) V kolikšnem času napravijo 60 parov in v kolikšnem času 180 parov čevljev? 

 

15. Žica, dolga       tehta        

a) Koliko tehta     dolg kos take žice? 

b) Koliko žice je v zvitku, ki tehta         

 

16. Za desetdnevno taborjenje je 40 tabornikov vzelo s seboj 300 litrov pijače. 

a) Koliko tabornikov bi lahko pri enaki količini pijače taborilo 16 dni, če je vsakemu 

pripadala enaka količina pijače na dan? 

b) Za koliko dni bi osmim tabornikom zadoščala ista zaloga pijače, če je vsakemu pripadala 

enaka količina pijače na dan? 

 

17. Jure je dal bratu      od prisluženih        Koliko denarja mu je ostalo? 

 

 

x 16 32 2  

y 24 48  2,4 


