
Израчунавање непознатог члана 

пропорције 
 

Посматрајмо пропорцију: 

Пример 1: 

6    :   2   =  12   :    х 

↗              ↖    ↗            ↖ 
спољашњи                                 унутрашњи                                    спољашњи 

члан                                        чланови                                          члан 

пропорције                                 пропорције                                    пропорције 

 

ПАЖЊА!!! 

• Неопходно је да  запампите,ако нисте до сада да наша пропорција има 4 

члана. Чланови поред знака једнакости зову се унутрашњи чланови 

пропорције (плаве боје), а ови на почетку и крају пропорције зову се 

спољашњи  чланови пропорције (жуте боје). 

 

Ако је a : b = c : d, онда је a · d = b · c, основно својство 

пропорције (b ≠ 0, c ≠ 0, d ≠0). 

 

Речима, основно својство пропорције гласи: 

Производ спољашњих чланова пропорције једнак је 

производу њених унутрашњих чланова. 



Основно својство пропорције може се користити за израчунавање 

непознатог члана, ако су позната три члана пропорције. 

Упознато својство  пропорционалности користи се за решавање 

наредних задатака, али да га прво применимо на наш Пример1: 

Множе се 

 спољашњи  чланови пропорције 

               • 

  ↙ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ↘ 

6 : 2  = 12 : х      одавде следи  6•х =2•12, даље је 

      ↖ˍˍ↗                                           х=
𝟐•𝟏𝟐

𝟔
                                               

              •                                                           х=
𝟐𝟒

𝟔
 

Множе се                                                                  х=4  .    

 
 

Пример 2: Бетон се прави од једне мере цемента и три мере 

песка. Ако желимо да ставимо 6 лопата цемента, колико треба да 

ставимо песка?  

цемент        песак 
1                   3 

6                   х 

унутрашњи чланови пропорције 



Поставимо сад пропорцију пазећи на то да поштујемо редослед  

цемент : песак = цемент : песак 

                              •      Множе се спољашњи  чланови пропорције 

                 ↙ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ↘ 

1 :  3 =  6  :  х 
    ↖ˍˍˍ↗ 

           •    Множе се унутрашњи чланови пропорције 

    1•х=3•6 

        х=18  
Ако стављамо 6 мера цемента, треба да ставимо 18 мера песка. 

Дакле, потребно је 3 пута више песка него цемента. 

 

Пример 3: 

Географска карта је рађена у размери 1 : 200 000. Ако је 
растојање између та два места у природи 10km, колико је 
растојање на карти између ових места? 
 
 
        На карти               у природи 

                              1cm               200 000cm 
                    X            10km =10 000m = 1 000 000 cm 

 



 ↙ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ↘ 

1 : 200 000 = x : 1 000 000  (јединице мере  све су cm па их нисам писала) 

               ↖ˍˍˍ↗  

              1•1 000 000 = 200 000•x 

                1 000 000 = 200 000•x   (заменимо изразе са леве и десне стране једнакости) 

                 200 000 •x = 1 000 000  

                          x =
𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

 𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 

                           x=5 cm 

Значи,ако је у природи растојање између два места 10 km на 

географској карти размере 1 :200 000 је растојање између ова два 

места  5 cm. 

 

Пошто добро проучите ове примере и препишете их у свеску 

урадите следеће задатке. 

 

УРАДИ СЛЕДЕЋЕ ЗАДАТКЕ У СВЕСКУ: 

1. На географској карти рађеној у размери 1:100 000 растојање 

између два места је 15cm. Колико је растојање између њих у 

природи?  

 

2. Никола прави воћну салату за 4 особе. Ако је за 2 особе 

потребно 6 воћки, колико воћки треба за воћну салату за 4 

особе? 

 



3. Ако 4 биоскопске карте коштају 1000 динара, колико кошта 14 

карата? 

 

4. За 6 l бензина плаћа се 354 динара. Колико ће се платити за 15 

l? 

 

5. Колико је потребно брашна за 75 kg хлеба ако се од 4 kg 

брашна добија 5 kg  хлеба? 

 

6. 18 литара воде стане у 24 боце. Колико боца је потребно за 21 

литар воде? 

 

 


