
Търговец продал 64% от стоката 
си. Останали му 720 кг. колко кг е 

била стоката на търговеца. 

  

100%-64%=36% 

36%от Х=720 

0,36.Х=720 

Х=720 : 0,36 

Х= 2000 кг 
 



Разтоянието между два града е 

450 км. След като изминава 70% 

от разтоянието шофьор на 

камион спрял да обядва. 

Намерете колко км му остават.   

100% - 70%=30% 

30%от 450=0,30.450=135 км 
 



30% - Битови нужди  

15% - Облекло  

10% - други  

45% - За храна  

Месечен Доход 2000 лв  

До колко лв отделя семейството за всеки от 

разходите 

O 30%.2000=0,30.2000= 600лв - Битови нужди  

O 15%.2000=0,15.2000=300лв  - Облекло  

O 10%.2000=,10.2000=200лв    - други  

O 45%.2000=0,45.2000=900лв - За храна  

 



Изчислете на каква стойност ще 
възлиза инвестиция от 4000 лв. след 

две години, ако всяка година тя 

нараства с 3 %. 

O 3%.4000=0,03.4000=120 

O 4000+120=4120 след 1 година 

O 3%.4120=0,03.4120=123,6о 

O 4120 + 123,60 = 4243,60 лв  

O след 2 години 
 



Търговец направил за 1 месец две намаления от по 10% на 
стоката в магазина. След първото намаление клиент си 

купил яке за 126 лв.  
а) Колко лева е струвало първоначално якето ? 

б) Каква е била цената на якето след второто намаление ?  
в) Колко лева е спестил клиентът ? 

 
А) Първо намаление: 100% - 10% = 90% 

90%от х = 126 

0,90.х =  126 

х = 126 : 0,90 = 140 лв е струвало якето 

O Б) 90% от 126= 0,90.126= 113,40 лв цената 
на якето след второто намаление  

O В) 140 – 113,40= 26,60 лв е спестил 



Опитайте сами: 
1) Цената на ботуши е 120 лв. При разпродажба 

новата цена е 105 лв. Намалението в проценти е? 

2) Антон тежи 56 kg.  и е с 12% по-тежък от Иван. 

Иван тежи? 

3) Периметърът на триъгълник е 7,8 см, а едната от 

страните му има дължина 2,2 см. Намерете 

дължините на другите две страни на триъгълника, 

ако една от страните е с 80% по дълга от другата. 

4) Госпожа Дончева заплатила за миналата година 

данък в размер на 1062 лв. Тази сума е 10% от 

декларираните от нея доходи. Колко лева доход е 

декларирала госпожа Дончева? 


