
ПРОПОРЦИЈА 
 

 

 

 

За ову лекцију потребно је да поновимо : 

 Шта је пропорција? 

ПРОПОРЦИЈА 

•Ако размере a:b и c:d имају исту вредност,  

онда се каже да чине пропорцију, што се 

записује 

a:b=c:d, 

 a,b,c и d су чланови пропорције.  

 

•Чланови a и d су спољашњи (крајњи),  

 b и c су унутрашњи  чланови. 

 Пример: 

Прва размера је 1:2;записујемо и као разломак   1:2= 
1

2
  

 Друга размера је 4:8 ; записујемо и као разломак                     

4:8 = 
4(:4

8(:4
 =
1

2
. 

 

Пошто ове две размере имају исту вредност 

можемо их  ,,изједначити''   1:2  = 4:8 . 

•Ову једнакост 1:2  = 4:8 називамо 

ПРОПОРЦИЈА. 

 

•Пример1:У једном рецепту за проју 

потребно је 1 чаша кукурузног брашна и 2 

чаше белог брашна.Ана  је одлучила да 

направи већу количину ове проје, јер су јој 

дошли гости. 

ꙬСтавила је 4 чаше  кукурузног брашна.Шта 

мислите колико ће Ани требати  белог 

брашна? 

•Одговор: Приметили сте да се у рецепту 

користи дупло више белог брашна, него 

кукурузног. Значи 8 чаша белог брашна. 

Овоме одговара пропорција 1:2  = 4:8 . 



 

 

 

Пазите!!!Ꙭ Прво пишемо кукурузно брашно, па бело брашно и на 

левој и на десној страни ове једнакости. 

кукурузно брашно : бело брашно = кукурузно брашно : бело брашно 

 

Пример 2: У једном рецепту за колаче потребно је  6  шољица 

белог брашна и 2 шољице ораха. 

Пошто Ана жели да припреми дупло више ових колача употребиће 

12 шољица белог брашна. Колико треба да стави ораха у ове 

колаче? 

•Са х ћемо означити непознату количину ораха: 

6    :   2   =  12   :    х 

Пошто ове две размере имају исту вредност 

можемо их  ,,изједначити''   1:2  = 4:8 . 

•Ову једнакост 1:2  = 4:8 називамо 

ПРОПОРЦИЈА. 

 

•Пример1:У једном рецепту за проју 

потребно је 1 чаша кукурузног брашна и 2 

чаше белог брашна.Ана  је одлучила да 

направи већу количину ове проје, јер су јој 

дошли гости. 

ꙬСтавила је 4 чаше  кукурузног брашна.Шта 

мислите колико ће Ани требати  белог 

брашна? 

•Одговор: Приметили сте да се у рецепту 

користи дупло више белог брашна, него 

кукурузног. Значи 8 чаша белог брашна. 

Овоме одговара пропорција 1:2  = 4:8 . 



Јасно је да је у овом задатку потребно 3 пута мање ораха него 

брашна и да ће већина вас одмах успети да одреди количину 

ораха. Међутим, није увек овако једноставно одредити односе 

неких намирница или материјала. 

 

УРАДИ СЛЕДЕЋЕ ЗАДАТКЕ У СВЕСЦИ: 

У следећим  задацима сами пробајте поставити тражене односе 

намирница или материјала. 

1. Смеса за један колач се састоји од 

 5 шољица брашна, 

 6 шољица шећера, 

 2 шољице уља,  

 2 шољице ораха. 

Мара жели да направи троструку меру овог колача у највећем 

плеху за рерну. Колико треба да узме од сваке намирнице? 

• Брашна __________________шољица 

• Шећера __________________шољица 

• Уља _________________ шољица 

• Ораха ___________________ шољица. 

 

2. Однос маса кречњака и глине у цементу је 3:1. Колико треба 

узети кречњака ако имамо 3 kg глине? 

 Пазите на редослед!!! 

кречњак : глина = кречњак : глина 

3    :     1   =       ___     :     3 kg 

 



3. Однос маса кречњака и глине у цементу је 3:1. Колико има 

глине у цементу, ако знамо да имамо 15 кг кречњака? 

Користите 

кречњак : глина = кречњак : глина 

     15      :  ____  =           3     :      1 

 

 


