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НЕКОЛИКО РЕЧИ ЗА СРЕЋАН ПОЧЕТАК 

 

    Почетком прошле школске године Математички клуб „Диофант“ из Ваљева је 
започео са реализацијом online додатне наставе из математике за ученике основне школе. У 
почетку је било мало неповерења због наставе на даљину, али се касније, вероватно због 
исказане занимљивости и квалитета наставе интересовање за „Диофант“ проширило тако да 
је на крају школске године школа окупљака око 50 ученика од 3. до 8. разреда из разних 
места у Србији, а практично од Бечеја на северу до Грачанице на југу и Осечине на западу до 
Књажевца на истоку, при чему су у реализације Школе за младе математичаре „Диофант“ 
учествовали ученици из Београда, Новог Сада, Јагодине, Срдулице, Шида ,,, и још неколико  
градова из Србије. 

           Ове школс године у скоро истом броју наставили смо рад и сваке недеље по одређе-
ном распореду реализујемо по једну тему из програма додатне наставе математике и 
математичких такмичења. Превасходни циљ нам је да ученицима који могу и желе више од 
редовне наставе, понудимо одговарајуће занимљиве и захтевније садржаје, кроз које ће они 
учити математику и у могућој мери се припремати за математичка такмичења. Метод рада је 
сасвим једноставан, јер ученици у првом кораку добијају задатке за одређену тему, а затим те 
задатке заједнички у великој интеракцији решавамо, прослеђујемо белешку урађеног кори-
шћењем графичке табле и домаћи задатак (који се састоји од 5 задатака из обрађиване теме). 
Ученици домаће задатке раде и у одређеном року предају, а потом добијају повратну инфор-
мацију о успешности решавања и на крају и решења свих задатака. 

        Ових дана смо дошли на идеју да то што радимо учинимо доступним и свим ученицима 
у Србији и зато овај наш електронски часопис има за циљ да материјали по којима радимо 
дођу до свих оних који воле математику и желе да своја математичка знања иновирају, 
прошире и продубе. У том смислу достављамо свим основним школама три броја 
електронског часописа „Диофант“. Они су 1, 11. и 12. јер садрже нашу 1, 11. и 12. тему. На 
припреми бројева 2, 3, ... 10 радимо и њих ћемо вам врло брзо доставити на коришћење, 
заједно са наредним бројевима 13, 14, 15 ...  

       Да би достављање часописа било ефикасније, да та достава не би оптерећивала школске 
администрације и да бисмо успоставили непосредну комуникацију са ученицима и наставни-
цима, прослеђујемо вам линк за индивидуално пријављивање ученика и наставника за часо-
пис, уз напомену да је часопис бесплатан.  

       Тај линк је:  https://forms.gle/NtpT19R1t5KyoAEy8 

 Наша намера је да у наредним издањима и годинама часопис усавршавамо и обогаћу-
јемо и проширимо и на средњу школу. За то су потребни сарадници-волонтери, па зато 
молимо све колеге које се баве додатним радом у настави математике, да нам шаљу своје 
предлоге тема из праксе. Те прилоге ћемо са велики задовољством објавити и учинити досту-
пним свим заинтересованим ученицима и наставницима у Србији. 

         Верујемо да ће ова идеја наићи на добар пријем међу љубитељима математике у Србији 
и очекујемо да ће успостављање широке мреже читалаца и сарадника електронског часописа 
„Диофант“ имати позитиван утицај на интересовање обдарених ученика за садржаје које 
припремамо и олакшати наставницима додатни рад у настави математике. 

 С поштовањем, 

др Војислав Андрић 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА 301  
ЗАНИМЉИВИ  ИЗРАЗИ  

 

 
ИИззррааззее  ћћееммоо  ззааппииссииввааттии  ккоорриишшћћеењњеемм  ссииммббооллаа::  

  ззаа  ццииффррее::  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77,,  88..  99,,  00;;  
  ззаа  ррааччууннссккее  ооппеерраацциијјее::  ++,,  --  ,,    ,,  ::  ;;  
  ззаа  ззааггррааддее::    ((    ))..  

  
УУ  ооппшшттеемм  ссллууччаајјуу  нниијјее  ддооззввоољљеенноо  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  ццииффаарраа  ттјј..  ддаа  ссее  оодд  ццииффаарраа  77,,  77,,  77  ннааппррааввии  
ббрроојј  777777..  
  
ААккоо  јјее  ммооггуућћее  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  ццииффаарраа,,  ооннддаа  ћћееммоо  ттоо  ппооссееббнноо  ннааггллаассииттии..  

 

1. Реши (на бар два начина) један од проблема из емисије „Бројке и слова“.  

 

2. ККооррииссттеећћии  ццииффррее  11,,  22,,  33  ии  44  ии  ссииммббооллее  ррааччууннссккиихх    ооппеерраацциијјаа  ии  ззааггррааддее,,  ннааппиишшии  ббрроојјее--
ввннии  ииззрраазз  ччиијјаа  јјее  вврреедднноосстт  јјееддннааккаа  1177,,  ааккоо  ссее  ссввааккаа  ццииффрраа  ммоожжее  ккооррииссттииттии  ттааччнноо  јјеедднноомм.. 

3. ККооррииссттеећћии  ццииффррее,,  ззааггррааддее  ии  ссииммббооллее  ррааччууннссккиихх  ооппеерраацциијјаа  ннааппиишшии::    
аа))    ббрроојј  00  ппооммооћћуу  33  ссееддммииццее  
бб))    ббрроојј  11  ппооммооћћуу  33  ддввоојјккее  
вв))    ббрроојј  22  ппооммооћћуу  33  ппееттииццее 

4. ККооррииссттеећћии  44  ччееттввооррккее,,  ссииммббооллее  ррааччууннссккиихх  ооппеерраацциијјаа  ии  ззааггррааддее,,  ннааппиишшии  ббрроојјееввннее  ииззррааззее  
ччиијјаа  ссуу  ббрроојјееввннее  ввррееддннооссттии  ссввии  ббрроојјееввии  оодд  00  ддоо  99.. 

5. ККооллииккоо  ннаајјммаањњее  ччееттввооррккии  ттррееббаа  ууппооттррееббииттии  ддаа  ббии  ссее  ддооббииоо  ииззрраазз  ччиијјаа  јјее  вврреедднноосстт  1100:: 
аа))  ааккоо  нниијјее  ддооззввоољљеенноо  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  ццииффаарраа?? бб))  ааккоо  јјее  ддооззввоољљеенноо  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  
ццииффаарраа?? 
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6. ППооммооћћуу  ццииффаарраа,,  ззааггррааддаа  ии  ссииммббооллаа  ррааччууннссккиихх    ооппеерраацциијјаа  ннааппиишшии:: 
аа))    ббрроојј  110000  ппооммооћћуу  44  ддееввееттккее;; 
бб))    ббрроојј  110000  ппооммооћћуу  55  јјееддииннииццаа;; 
вв))    ббрроојј  110000  ппооммооћћуу  66  ччееттввооррккии.. 
ДДооззввоољљеенноо  јјее  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  ццииффаарраа.. 

7. ППооммооћћуу  ццииффаарраа  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77,,  88  ии  99,,  ззааггррааддаа  ии  ссииммббооллаа  ррааччууннссккиихх    ооппеерраацциијјаа  ннааппиишшии  
ббрроојјееввннии  ииззрраазз  ччиијјаа  јјее  вврреедднноосстт  1100,,  ттааккоо  шшттоо  ћћеешш  ссввааккуу  ццииффрруу  ии  ссввааккуу  ооппеерраацциијјуу  
ууппооттррееббииттии  ттааччнноо  јјеедднноомм..  ННиијјее  ддооззввоољљеенноо  ’’’’ссллееппљљиивваањњее””  ццииффаарраа.. 

8. ППооссттоојјее  ллии  ччееттииррии  ббрроојјаа  ччиијјии  ззббиирр  јјее  јјееддннаакк  њњииххооввоомм  ппррооииззввооддуу  ии  јјееддннаакк  88?? 

9. ННее  ммеењњаајјуућћии  ррееддооссллеедд  ббрроојјеевваа  55  44  33  22  11  ии  ккооррииссттеећћии  ссииммббооллее  ррааччууннссккиихх  ооппеерраацциијјаа  ии  
ззааггррааддее,,  ннааппиишшии  ннаа  ббаарр  ппеетт  ррааззллииччииттиихх  ннааччииннаа  ббрроојјееввннее  ииззррааззее  ччиијјаа  јјее  вврреедднноосстт  33..  
ССллееппљљиивваањњее  ццииффаарраа  нниијјее  ддооззввоољљеенноо.. 

1100..  ДДааттии  ссуу  ббрроојјееввии   99,,  88,,  77,,  66,,  55,,  44,,  33,,  22,,  11..  ННее  ммеењњаајјуућћии  њњииххоовв  ррееддооссллеедд  ннааппррааввии  ббрроојјннии  
ииззрраазз  ччиијјаа  јјее  вврреедднноосстт  110000..  

1111..  РРаассппооррееддии  ццииффррее  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77  ссввааккуу  ссааммоо  ппоо  јјеедднноомм  ттааккоо  ддаа  ссее  ддооббиијјее  јјееддннааккоосстт    

··  --    ::    ++    ==  3388..  

1122..  ИИззммееђђуу  ннееккиихх  оодд  ццииффаарраа  уу  ннииззуу  11  22  33  44  55  66  77  ссттааввии  ззннаакк  ппллуусс  ттааккоо  ддаа  вврреедднноосстт  ддооббиијјеенноогг  
ииззррааззаа  ббууддее  110000,,  ааккоо  јјее  ммооггуућћее  јјее  ссллееппљљиивваањњее  ццииффаарраа,,  ааллии  нниијјее  ммооггуућћее  ммеењњаањњее  
ррееддооссллееддаа  ццииффаарраа..  

1133..  ССаассттааввии  ттррии  ррааззллииччииттаа  ииззррааззаа,,  ттааккоо  шшттоо  ссее  ииззммееђђуу  ббрроојјеевваа  22  44  66  88  1100  ==  99  99  ((ккоојјииммаа  ссее  ннее  
ссммее  ммеењњааттии  ррееддооссллеедд))  ууммееттннуу  ззннаацции  ррааччууннссккиихх  ооппеерраацциијјаа  ии  ззааггррааддаа,,  ттааккоо  ддаа  ддооббиијјееннаа  
јјееддннааккоосстт  ббууддее  ттааччннаа..  

1144..  УУ  ддааттее  ккввааддррааттиићћее  ууппииссааттии  ссввааккуу  оодд  ццииффаарраа  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77,,  88  ии  99  ттааккоо  ддаа  ссввее  јјееддннааккооссттии  

ббууддуу  ттааччннее..      ++    ==    --    ==        ==      ::  ..       

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Користећи цифре, заграде и симболе рачунских операција напиши све бројеве од 0 до 
16 помоћу 5 двојки. „Слепљивање“ цифара није дозвољено. 

2) Дат је израз: 1 * 2 * 3 * 4 * 5. Не мењајући редослед  
дати цифара, уместо звездица стави симболе рачунских операција и уз помоћ заграда 
напиши бројевне изразе чија је вредност: а) 19;  б) 26;  в) 50.   

3) Дати су бројеви 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  Не мењајући им редослед направи бројни израз 
чија је вредност 50.  

4) Збир и производ неколико природних бројева износи 14. Одредити о којим бројевима је 
реч ? 

5) Дат је израз:  76 * 75 * 74 * ... * 3 * 2 * 1. Уместо звездица постави знаке + или  –, тако 
да добијени израз има најмању, односну највећу вредност. Одреди те вредности. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 401  
ДЕКАДНИ ЗАПИС ПРИРОДНОГ БРОЈА 

 
 
 

1. Користећи цифре 1, 9, 4, 0, 7, 3 напиши најмањи и највећи могући четвороцифрени 
број:  
а) ако се дате цифре не смеју понављати;  
б) ако се дате цифре смеју понављати. 

2. Дат је број  3697148025. Прецртај 5 цифара тако  да добијени петоцифрени број буде:  
а) најмањи могућ;  
б) највећи могућ;  
в) најмањи могућ непаран број;  
г) највећи могућ паран број. 

3. Напиши највећи и најмањи петоцифрен број чије су све цифре: 
а) парне;  
б) непарне; 
в) различите;  
г) једнаке;  
д) парне и различите;  
ђ) непарне и различите.  

4. Одреди најмањи и највећи шестоцифрен природан број чије су цифре:  
а) све парне;  
б) све непарне;         
в) две парне, а четири непарне;  
г) четири парне, а две непарне.  

5. Израчунај разлику највећег седмоцифреног и најмањег шестоцифреног броја у чијим 
декадним записима су све цифре различите. 

6. Напиши највећи и најмањи шестоцифрен број чији је збир цифара једнак 6. 

7. Напиши највећи и најмањи седмоцифрени број чији је производ цифара једнак 7. 

8. Колико има петоцифрених бројева чији је збир цифара једнак 3? 

9. Наброј све четвороцифрене бројеве чији је производ цифара једнак 4. 
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10. Постоји ли у декадном бројевном систему четвороцифрени природни број чији је збир 
цифара једнак 37? 

11. Постоји ли у декадном бројевном систему природни број чији је: 
12. а) збир цифара једнак 55?  
13. б) производ цифара једнак 55? 

14. Напиши најмањи и највећи седмоцифрени број чији је збир цифара једнак 30, ако се 
цифре:  
а) не могу понављати;  
б) могу понављати.  

15. Напиши најмањи и највећи дветоцифрени број чији је производ цифара једнак 36 ако се 
цифре:  
а) не могу понављати;  
б) могу понављати.  

16. Напиши најмањи и највећи природан број чији је збир цифара 45, ако се цифре 
а) не могу понављати;  
б) могу понављати.  

17. Напиши најмањи и највећи природан број чији је производ цифара 45, ако се цифре 
а) не могу понављати;  
б) могу понављати.  

18. Колико иам шестоцифрених бројева чији је производ цифара једнак 0? 

 
ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Израчунај разлику најмањег шестоцифреног и највећег петоцифреног природног броја 
који су записани различитим цифрама. 

2) Колико има природних бројева чији је и збир и производ цифара једнак 6? 

3) Напиши све петоцифрене природне бројеве чији је збир цифара већи од 42? 

4) Колико има четвороцифрених бројева чији је производ цифара једнак 8. 

5) Наброј све четвороцифрене природне бројеве у чијем се декадном запису појављују 
искључиво цифре 0, 1 и 2, при чему све цифре морају бити присутне. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 
ШКОЛСКА 2021/22 

5. РАЗРЕД 
 
 

ТЕМА 501 
ДЕЉИВОСТ  ПРИРОДНИХ  БРОЈЕВА   

 
 

1.    Постоји ли природан број чији је производ цифара 26? 

2.   Да ли је број 1234567890 дељив са 90? 

3.   Да ли је број 626262 ... 6262 дељив са 8? 

4.   Који је најмањи природан број који има тачно 5 делилаца (рачунајући јединицу и самог 
себе)?  

5.   Да ли је тално врђење: Ако је збир природних бројева т и п дељив са 3, онда је и њихова 
разлика дељива са 3? 

6.    Одреди најмањи и највећи четвороцифрени број који је дељив са 2, 5 и 9. 

7.    Одреди збир свих природних бројева који при дељењу са 7 дају остатак који је једнак 
количнику. 

8.    Одреди најмањи природан број који је дељив са 27 и чији збир цифара је 27? 

9.   Низ 60, 30, 20, 15 … је опадајући. Одреди правило по коме се ређају чланови низа и 
напиши следећа три члана низа. 

10.   Прва математичка година је била дељива са 1, друга са 2 ... седамнаеста са 17, а 
осамнаеста по реду математичка година је била 2016. година (која је дељива са 18). 
Математичка година је најближа година која је дељива својим редним бројем. Када је 
била 17. математичка година, а када ће бити 19. математичка година? 

11.   Каубој Бил је ушао у салун и наручио један виски који кошта 3 долара и 6 сендвича. 
Бармен му је наруџбину наплатио 11 долара и 90 центи (1 долар има 100 центи). На то 
је Бил извадио револвер и наредио бармену да поштено направи рачун. Како је каубој 
Бил знао да је бармен (случајно или намерно) погрешио у извођењу рачуна? 

12.   Дата су четири тврђења: А: “Број а је дељив са 12”; Б: “Број а је дељив са 24”;  
В: “Број а је дељив са 2”; Г: “Број а је дељив са 4”. Познато је да су од датих тврђења 
три тачна, а једно није. Познато је да је а мање од 100.  
Одреди све такве бројеве. 

13.   Производ два природна броја од којих ни један не садржи цифру 0, је 100 000. О којим 
бројевима је реч? 
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14.   У једном кораку је могуће дати број помножити са 2 или му избрисати једну цифру. Да 
ли је могуће у низу таквих корака од датог природног броја 458 добити природан број 
14? 

15.    Ако су природни бројеви х и у дељиви са 11, онда је и њихов збир дељив са 11. Докажи. 
Да ли важи обрнуто тврђење, тј. ако је збир бројева х и у дељив са 11, да су тада и 
бројеви х и у дељиви са 11? 

16.   Докажи да је број  444 555 666  дељив са 37. 

17.   За неке природне бројеве х и у важи да је 3х + 2у дељиво са 23. Докажи  да је тада и 
број 49х + 48у дељив са 23. 

18.  Доказати да је збир првих хиљаду бројева дељив са 65,70,77. 

19.  Одреди све природне бројеве који су пет пута већи од своје последње    
цифре. 

20.   Одреди све троцифрене бројеве који су дељиви са 15, чији је збир цифара дељив са 15. 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1)   Одреди све природне бројеве дељиве са 8, чији је збир цифара 7, а производ цифара 6. 

2)    Нека је М = 4  4  4  4  5  5  5  5  5. Одреди збир цифара броја М. 

3)   Одреди најмањи седмоцифрен број који је дељив са 36, ако су све његове цифре 
различите. 

4)    Докажи да збир 4 узастопна природна броја није дељив са 4, 

5)    Одреди све двоцифрене бројеве који су пет пута већи од збира својих цифара. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА 601 
ДИРИХЛЕОВ ПРИНЦИП  

 
 

1. Ако 4 дечака имају 18 кликера, шта са сигурношћу можемо тврдити? 

2. Ако у 7 кутија има 150 куглица, шта се може закључити? 

3. Дато је 9 природних бројева. Можемо ли тврдити да су бар 5 исте парности? 

4. Да ли је тачно да ако 11 зечева треба распоредити у 3 кавеза, онда постоји кавез у коме 
се налазе бар 4 зеца? 

5. Дато је 999 произвољних простих бројева. Докажи да се бар 250 датих простих бројева 
завршава истом цифром. Да ли тврђење важи за 998 простих бројева ? 

6. Основну школу “Милован Глишић” у Ваљеву похађа 1234 ученика. Докажи да у тој 
школи: а) бар 4 ученика славе рођендан истог дана; б) бар два ученика имају исте 
иницијале. 

7. У једном одељењу има 30 ученика, који су радили контролну вежбу из математике. 
Наставник је прегледао контролну вежбу из математике и утврдио да је највећи број 
грешака на контролној вежби седам. Докажи да постоје бар 4 ученика који имају исти 
број грешака.  

8. На ширем подручју града Београда живи око 2 000 000 становника. Сваки становник у 
својој коси има највише 300 000 власи косе. Докажи да у граду Београду живи бар 7 
становника који имају исти број власи косе на глави. 

9. У једнакостраничном троуглу АВС странице  3 cm на случајан начин је распоређено 10 
тачака. Докажи да при сваком распореду датих тачака постоје бар две тачке чије 
растојање је мање од 1 cm.  

10. У квадрат чија је страница 5 cm на случајан начин су размештене 52 тачке. 
Доказажи да постоји троугао чија су темена дате тачке и чија је површина мања од 1 
cm2.  

11. Правоугаоник чије странице имају дужину 5cm и 9 cm подељен је на 10 мањих 
правоугаоника тако да су мерни бројеви страница добијених правоугаоника природни 
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бројеви. Докажи да међу добијеним правоугаоницима постоје бар два чије су површине 
једнаке.  

12. Група од 18 дечака је добила 150 кликера. Могу ли поделити кликере тако да сваком од 
њих припадне различит број кликера?  

13. Међу 100 произвољних природних бројева постоји бар 34 броја која при дељену са 3 
имају исти остатак. Докажи. 

14. У кутији се налази 10 белих и 7 црвених куглице. Колико најмање куглица треба узети 
из кутије (без гледања), да би међу њима сигурно биле 3 црвене куглице ? 

 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) На општинском такмичењу из математике учествује 123 ученика од 4. до 8, разреда. 
Докажи да је број такмичара бар у једном разреду већи од 24.   

2) Тепих димензија 4 m х 4 m прогризли су мољци и направили 15 рупа занемарљиве 
величине. Може ли се исећи комад тепиха димензија 1 m х 1 m на коме нема рупа?  

3) Докажи да се од произвољних 6 целих бројева могу изабрати два чија је разлика дељива 
са 5.   

4) У врећи се налази 70 лоптица разних боја: по 20 црвених, плавих и жутих, док су остале 
црне. Колико најмање лоптица треба узети случајним извлачењем из кутије да би међу 
њима било не мање од 10 лоптица исте боје. 

5) Шест градова су повезани било аутобуским било железничким линијама. Докажи да ма 
какав распоред линија био, увек постоје три града која су повезана линијама исте врсте.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА  701 
ПАЛИНДРОМИ   

 
 

1. Да ли постоји сабирање ** + *** = **** у коме су и сабирци и збир палиндроми? 
Колико таквих сабирања је могуће? 

2. Може ли збир три и више различитих палиндрома бити палиндром? 

3. Да ли је палиндрома који испуњавају једнакост 1 + 2 + 3 = , коначно или бесконачно 
много? 

4. Може ли се 2022 приказати као збир неколико палиндрома? Да ли је могуће да ти 
палиндроми буду различити? 

5. Да ли постоји одузимање ***** –  **** = *** у коме су умањеник, умањилац и разлика 
палиндроми? Колико таквих одузимања постоји? 

6. Постоји ли множење **  *** = **** у коме су и чиниоци и производ палиндроми? 
Колико таквих множења је могуће? 

7. Може ли производ три и више палиндрома бити палиндром? Колико таквих множења је 
могуће? 

8. Да ли је могуће да се квадрирањем неког палиндрома добије палиндром? 

9. Да ли је могуће да се кореновањем неког палиндрома добије палиндром? 

10. Да ли је више палиндрома облика 7А7 или А7А? 

11. Колико има а) двоцифрених; б) троцифрених;  в) четвороцифрених;  г) п–тоцифрених 
палиндрома? 

12. Колико има природних бојева – палиндома који су мањи од 500? 

13. Колико четвороцифрених палиндома се завршава цифром 3? 

14. Колико петоцифрених палиндрома почиње цифром 8? 

15. Да ли међу шестоцифреним палиндомима има више парних или непарних бројева? 

16. Колико има седмоцифрених палиндома чији је производ цифара паран? 
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17. Да ли је више палиндрома који имају 2п цифара или палиндрома који имају (2п – 1) 
цифру? 

18. Колико има палиндрома који су сложени бројеви?  

19. Постоје ли прости бројеви – палиндроми? Да ли је таквих бројева коначно или 
бесконачно много?  

20. Постоје ли палиндроми који се могу приказати као збир два или више простих бројева. 
Колико има таквих палиндрома? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Постоји ли дељење у коме су дељеник, делилац и количник палиндроми? Колико 
таквих дељења је могуће? 

2) Постоји ли палиндром   такав, да су бројеви  2  и 4  палиндроми? 

3) Колико има троцифрених палиндрома који су дељиви са 11.  

4) Колико има седмоцифрених палиндома чији је производ цифара паран? 

5) Постоји ли палиндром чије су све цифре једнаке и који је дељив са 7? Колико има 
таквих палиндрома? 

 

ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 Број 11 је прост број. Да ли међу палиндромима облика 111...111 има још простих 
бројева? 

 Колико има потпуних квадрата међу троцифреним палиндромима? 

 Да ли палиндрома који су потпуни квадрати има коначно или бесконачно много? 

 Постоје ли палиндроми 1 и 2 такви да је 1
3 = 2?  

 Постоји ли палиндром   такав, да су бројеви  2  и 3  палиндроми? 

 Постоје ли палиндроми , 1, 2 такви да је   потпун квадрат и да је  1 + 2 = ? 

 Постоје ли палиндроми који се могу представити као збир квадрата два природна броја? 

 Колико има палиндроми који се могу представити као разлика квадрата два природна 
броја?  

 Постоје ли палиндроми 1, 2, 3 такви да је 1
2

 + 2
2, = 3

2
 . Да ли је број таквих 

палиндромских тројки 1, 2, 3 ... коначан или бесконачан?  

 Нека су 1 , 2 и  палиндроми. Колико решења у скупу свих палиндрома има једначина 

1   2 = ? 

 Колико има петоцифрених палиндрома који су дељиви са 5? 
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 Колико има четвороцифрених палиндрома који су дељиви са 6? 

 Колико има палиндрома који су дељиви са 10? 

 Колико има троцифрених палиндрома који су дељиви са 11.  

 Да ли су сви палиндроми који имају паран број цифара дељиви са 11? 

 Колико има седмоцифрених палиндрома који су дељиви са 25? 

 Докажи да палиндрома који су дељиви са 35 има бесконачно много. 

 Који је најмањи, а који највећи троцифрен прост број, који је истовремено и палиндром? 

 Да ли је број петоцифрених палиндрома који су дељиви са 41 мањи, већи или једнак 5? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 
ТЕМА  801 

 ТАЛЕСОВА ТЕОРЕМА 
 
 

1. На правој р дате су тачке А и В, а правој q тачке А' и В' тако да се праве р и 
q  секу у тачки О и да је ОА : ОВ = ОА' : ОВ' = 1 : 2. Докажи да је АА' : ВВ' 
= 1 : 2. 

2. У троуглу ABC, а на страници ВС дата је тачки D, тако да је BD : DC = 2 : 1. 
У ком односу тежишна дуж СЕ дели дуж АD? 

3. Тачке M и N су средине страница ВС  и СD паралелограма ABCD. Дужи 
AM и BN секу у тачки О. Одреди однос АО : ОМ. 

4. Праве АА' и ВВ' секу се у тачки О, а дужи АВ и А'В' су паралелне. Нека 
права с која садржи тачку О пресеца дуж АВ у тачки С, тако да је АС : СВ 
= 2 : 3. У ком односу права с дели дуж А'В' ?  

5. Дат је троугао АВС и на полуправама АВ и АС тачке К и М. Докажи да је 
Р(АВС) : Р(АКМ) =  (АВ  АС) : (АК  АМ). 

6. Нека је АМ тежишна дуж троугла АВС, а К тачка на тежиној дужи таква да 
је АК : КМ = 1 : 3. У ком односу права која садржи тачку К и паралелна је 
са АС дели дуж ВС? 

7. Дијагонале AC  и BD   трапеза ABCD секу средњу линију трапеза MN   у 
тачкама  P и Q.  Одреди однос MP : РQ : QN, ако је АВ : СD  = 5 : 3.  

8. Дат је квадрат АВСD  и на страници АВ тачка М тако да је АМ : МВ = 7 : 4. 
У ком односу дијагонала АС дели дуж МD? 

9. Нека је Т тежиште троугла АВС и М средиште странице ВС. Докажи да је 
АТ : ТМ = 2 : 1. 

10. Нека је АМ тежишна дуж троугла АВС, а К тачка на тежиној дужи таква да 
је АК : КМ = 5 : 3. У ком односу права ВК дели страницу АС? 
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11. Катете правоуглог троугла су а и b. У ком односу симетрала правог угла 
дели хипотенузу тог троугла? 

12. Нека је АМ тежишна дуж троугла АВС, а К произвољна тачка странице АВ. 
Ако је Ѕ пресек дуж АМ и СК и 4АК = АЅ, одреди однос дужи ВК и ЅМ. 

13. На страницама AВ и ВС троугла AВС, дате су тачке D и Е, тако да је   AD : 
DВ = ВЕ : ЕС = 2 : 1 и AСВ = 2  DЕВ. Докажи да је  троугао AВС 
једнакокрак. 

14. Висина СС’ дели тежишну дуж AМ у односу AК : КМ = 2 : 3. У ком односу 
тежишна дуж АМ дели висину СС’? 

15. Тежишна дуж АМ дели висину СС’ у односу СК : КС’ = 5 : 3. У ком односу 
висина СС’ дели тежишну дуж АМ? 

16. На страницама АВ и ВС троугла АВС, дате су тачке D и Е, тако да је   АD : 
DВ = 2 : 3 и ВЕ : ЕС = 4 : 5. Ако се праве АЕ и СD секу у тачки Ѕ одреди у 
ком односу тачка Ѕ дели дужи АЕ и СD. 

17. У једнакокраком троуглу АВС, дате су основица АВ = 30cm  и  краци АС = 
ВС = 25 cm. У ком односу ортоцентар троугла дели висине троугла? 

18. У трапезу АВСD, продужеци кракова трапеза секу се у тачки М, а 
дијагонале трапеза у тачки N. Докажи да права МN  полови основице 
трапеза. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Нека је АМ тежишна дуж троугла АВС, а К тачка на тежиној дужи таква да 
је АК : КМ = 1 : 3. У ком односу права која садржи тачку К и паралелна је 
са АС дели дуж ВС? 

2) Дат је троугао АВС и на полуправама АВ и АС тачке К и М.          
Докажи да је Р(ΔАВС) : Р(ΔАКМ) =  (АВ ∙ АС) : (АК ∙ АМ). 

3) Нека је АМ тежишна дуж троугла АВС, а К произвољна тачка странице АВ. 
Ако је Ѕ пресек дуж АМ и СК и 4АК = АЅ, одреди однос дужи ВК и ЅМ. 

4) Тежишна дуж АМ дели висину СС’ у односу СК : КС’ = 5 : 3. У ком односу 
висина СС’ дели тежишну дуж АМ? 

5) У једнакокраком троуглу АВС, дате су основица АВ = 30cm  и  краци  
АС = ВС = 25cm. У ком односу ортоцентар троугла дели висине троугла? 


