
УПРАЖНЕНИЕ ЗА 
ПРОЦЕНТИ

В ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, ПОДГОТОВКА 
ЗА ПРЕДСТОЯЩ ТЕСТ



1. ПРЕЧЕРТАЙТЕ И ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦА СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТНИ 
ПРОЦЕНТИ, ОБИКНОВЕНИ И ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ

ПРОЦЕНТ ОБИКНОВЕНА ДРОБ ДЕСЕТИЧНА ДРОБ

51%

40%

0,23

0,05



2.ИЗЧИСЛЕТЕ КОЛКО Е ДАНЪК ДОБАВЕНА 
СТОЙНОСТ (ДДС) ОТ 17,5% ВЪРХУ ВСЯКА СМЕТКА

А) обслужване на автомобила – 230 лв.
Б) водопроводчик – 36 лв.
В) ремонт на покрива – 540 лв.
Г) компютър – 780 лв.



(ФИНАНСИ)ПРЕСМЕТНЕТЕ 20%ДДС, С КОИТО ЩЕ 
БЪДЕ ОБЛОЖЕНА ВСЯКА ОТ СТОКИТЕ

А) калкулатор с цена 9,99 лв.
Б) компютърна игра на стойност 114,90лв.
В) печалба от ТОТО в размер на 35 000 лв.

Закръглете отговора до най-близката 
стотинка!



3. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЗАДАЧАТА

В една аптека правят отстъпка на 
пенсионерите, която е 15%. Баба Мария 
купила лекарства, като дала точната 
сумата за тях без намалението. 
Аптекарят й върнал 5,50 лв. Колко лева 
реално е платила баба Мария за своите 
лекарства?



ЗА ДА ЗНАЕТЕ, ДАЛИ СТЕ Я РАЗБРАЛИ, 
ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. Какво, фактически, върна 
аптекарят на бабата? (не питам колко 
върна!!!)



ЗА ДА ЗНАЕТЕ, ДАЛИ СТЕ Я РАЗБРАЛИ, 
ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

2. Вярно ли е, че ако баба Мария дала точно 
парите без намалението, например х лева, 
тогава парите, които й връща аптекарят, 
е отстъпката?



А СЕГА, РЕШЕТЕ ЗАДАЧАТА!

ПОДСКАЗКА:
Това е задача от втори тип!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Искам да видя решение с подробно 
описание, а не е само изчислителни 
сметки!!!



4. Помислете и напишете две нови неща, които сте 
научили от последните уроци (3 презентации)

Напишете въпросите, на които тази нова информация е 
била отговор. Когато отговаряхте първоначално на тези 
въпроси, допуснахте ли  грешки?
Ако е така, уверете се, че сте научили това, което сте 
били  сгрешили тогава. Не сторите ли това, смятайте, че 
не сте усвоили материала и ще трябва отново да 
разлистите учебника си и да потърсите отговорите!



В следващите слайдове, давам 
примерен тест върху темата 

„Десетични дроби“

Време за работа е 20 минути. 
Моля, преди да започнеш работа по него, 

засечи времето!
Подготви си лист или тетрадка за 

записване на сметките. 
Осигури максимален комфорт за себе си и 

действай! 


