MATEMATIKA –petek – 8. 5. 2020 – 7a
Če si rešil prav , naredi kljukico , drugače pa popravi ali dopolni . 
1. REŠITVE NALOG učb. Str 184/ 2 do 8 (dodatne naloge, za učence,
ki jim gre dobro 10 do 12)

2. PROCENTNI RAČUN besedilne naloge – utrjevanje
DOBRO PREBERI!!!

Cilj: No pa smo prišli do konca te snovi . Naučili smo se vse, kar moramo vedeti o %.
Naše znanje se pokaže v reševanju nalog iz vsakdanjika, zato imate spodaj 18 nalog iz
zbirke nalog 1. del, naloge A. Naloge so mešane, računate %, del celote in celoto. Da
vam bo lažje, so spodaj 3 rešeni primeri, ki jih najprej prepišite.
NAVODILO: za naloge imate časa 1 teden – do petka 15. 5. Vsak dan rešite 3 naloge, če
vam gre dobro, lahko tudi več. Rešene naloge pošljite, ko boste imeli vse narejene, če vam
kaj ne gre, me lahko vprašate. Vaše delo mi bo ključna informacija pri zaključevanju ocene.

NAVODILO
 Nalogo dobro preberi.
 Izpiši podatke.
 Zapiši % račun.
 Izračunaj.
 Zapiši odgovor.

3 ZGLEDI: prepiši jih v zvezek in po tem postopku rešuj ostale naloge

1) RAČUNANJE %
V razredu je 25 učencev. 8 učencev je naročenih na kosilo. Koliko % je
to?
PODATKI
Vsi učenci(celota) = 25
del učencev
=8

IZRAČUN

=

= 32%

ODGOVOR
65% učencev je
naročenih na
kosilo.

2) RAČUNANJE dela celote
Plašču se je cena znižala za 20 %. Za koliko € se je znižala cena
plašča, če je prej stal 150 €?
PODATKI
Celota: št. 150 €
Del:
20%

PROCENTNI RAČUN

20% od 150 =
20
=
∙ 150 =
100
=

∙

ODGOVOR
Cena plašča se je znižala za
30 €.

=

3) RAČUNANJE CELOTE
5 sadik solate, ki jih je mati zasadila, se je posušilo, kar predstavlja
10% vseh sadik. Koliko sadik solate je mati posadila?
POSTOPEK
PODATKI
Del sadik : 5
Del v %: 10%
Celota: x

PROCENTNI RAČUN

10 % od x = 5
∙ =5
x=5:
∙

x=
x = 50

ODGOVOR
Mati je posadila 50 sadik.

PROCENTNI RAČUN besedilne naloge

Ko boš gotov pošlji:
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