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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  310 
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

 

1. У једном граду у главној улици у правој линији су школа, пошта и биоскоп. Од школе 
до поште је 480 т, а растојање између школе и биоскопа је за једну трећину краће. 
Колико је растојање између поште и биоскопа? Одреди сва могућа решења. 

2. Може ли збир два узастопна природна броја бити:  а)  234;  б) 235? 

3. Бројеве 7, 24, и 336 можеш помоћу четири цифре 3 и неких рачунских операција да 
запишеш на следећи начин: 7 = 3 + 3 + 3 : 3,   24 = 33 – 3  3,  336 = 333 + 3. 
а)  Користећи четири цифре 3 на сличан начин запиши број 39.  
б)  Који је највећи троцифрени број стотине који можеш да напишеш помоћу четири 
цифре 3 на сличан начин? 

4. Ана је требала да помножи неки број са 7. Уместо да помножи тај број са 7, она је тај 
број сабрала са 7 и добила резултат 20. Колики би резултат Ана добила да није 
погрешила? 

5. Коста, Јова и Влада су засадили крушку, јабуку и вишњу. Сваки је засадио по једно 
дрво чији назив не почиње истим словом као његово име. Ко је засадио које дрво, ако 
се зна да Влада није засадио крушку? 

6. Упиши бројеве 11, 12, 13, 14, 15, 16 у дате кругове, тако да збирови бројева на свакој од 
страница замишљеног троугла буду међусобно једнаке. 

 

7. У квадрате између бројева упиши тачно један од знакова +, –  или = (морају бити сва 
три знака употребљена) тако да се добије тачна једнакост: 

             а)  7  2  39  30  b)  30  40  70  0. 
Одредити сва решења. 

8.  Гордана има 85 салвета. Мирјана има 5 пута мање сал-вета од Гордане, а Славица има 
5 салвета више од Мирјане. Колико салвета има Славица? 

9. Танасије зна да ће му остати 46 динара ако купи 3 свеске, а да му за куповину 5 таквих 
свезака недостаје 90 динара. Колико кошта једна свеска? 



 5 

 



 6 

 
 



 7 

 
 

 
                     



 8 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 
ТЕМА  410  

ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  
 
 

1. Колико има четвороцифрених бројева код којих је збир цифара једнак 3.  

2. Вредност израза а – b+ с је 1986. Колика ће бити вредност израза а – b + c ако се сваки 
од бројева а, b и с умањи за 986.    

3. Не вршећи множење утврдити последње две цифре производа првих десет природних 
бројева. 

4. Јанко и Марко реше да купе једну збирку задатака. Јанку недостаје 16 динара, а Марку 
4 динара. Међутим када удруже средства опет им недостаје 2 динара. Колико кошта 
збирка задатака ? 

5. Нацртати три дужи које имају заједничко средиште, али не припадају истим правама. 
Колико је највише правих одређено крајњим тачкама тих дужи.  

6. Колико цифара се употреби за нумерисање књиге која има 1987 страница ?  

7. Напиши број који има 14 хиљада, 14 стотина, 14 десетица и 14 јединица . 

8. Влада и Нада имају одређени број бомбона. Када Влада поклони Нади 10 бомбона тада 
ће имати подједнако. Ако Нада поклони Влади 20 бомбона, он ће тада имати четири 
пута више бомбона од Наде.  Колико свако од њих има бомбона ? 

9. Квадрат странице 3 cm подељен је на  квадратне центиметре. Нацртај потребну слику и 
преброј колико на њој има укупно дужи, а колико квадрата ? 

10. За колико се  разликују најмани непаран шестоцифрен број и највећи паран петоцифрен 
број ? 

11. Један возач је својим аутомобилом прешао 200 000 километара и при том је сваки од 
пет точкова (четири погонска + резервни) прешао исти број километара. Колико 
километара је прешао сваки точак ? 

12. Збир два броја је  1988, а разлика 678. Одредити о којим бројевима је реч . 

13. Мерни број површине квадрата је два пута већи од мерног броја обима квадрата. 
Колики су обим и површина тог квадрата ?  
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14. Два дечака се такмиче у трчању. Млађи трчи  180 метара за 1 минут, а старији 200 
метара у минуту. Када ће старији дечак стићи млађег, ако је млађи почео да трчи 1 
минут пре старијег ? 

15. Збир два броја је 52. Ако први заменимо 11 пута већим бројем онда је њихов збир 152. 
Одредити дате бројеве. 

16. Тврђава квадратног облика на свакој страни има по 4 бункера. У ове бункере треба 
распоредити 18 војника, тако да сваку од четири стране тврђаве брани по 7 војника и да 
у сваком бункеру буде бар по један војник. Решење прикажи цртежом. 

17. Вредност израза а – b – c = 1989. Колику ће вредност имати израз а – b – с, ако се сваки 
од бројева а, b и с умањи за 989. 

18. Ако Милан купи 5 свезака остане му 7 динара. Ако хоће да купи 6 свезака, недостаје му 
1 динар. Колико новца има Милан ? 

19. Дати су бројеви: А = 1+3+5+7+...+99  и  В = 2+4+6+8+...+100.  Шта је веће А или В ? За 
колико ? 

20. На правој р дате су редом тачке: А, В, С, D и Е. Колико има дужи чији су крајеви дате 
тачке ? 

21. Одредити све петоцифрене бројеве код којих је збир цифара једнак 3.  

22. Колико има троцифрених бројева који имају исто значење било да се читају с десна на 
лево, било с лева на десно ?  

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Нека је а + b – c = 1990. Колика је вредност израза ако се сваки од бројева а, b, c умањи 
за 10. 

2) Производ три броја је 270. Који су то бројеви ако се зна да је производ првог и трећег 
једнак 30, а производ другог и трећег је 135 ? 

3) Колико различитих дужи, а колико  различитих  троуглова се може уочити на датој 
слици.                       

4)  

5) Између написаних бројева уписати знаке сабирања или одузи¬мања тако да вредност 
назначеног израза буде нула:   780  109  255  124  364  656 . 

6) Ако су куће у једној улици нумерисане бројевима од 1 до 185,  колико пута се у тим 
бројевима јавља цифра 4 ? 
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ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 Нацртај две праве а и b које се секу. Пресечну тачку означи са Р. На правој а изабери 
три тачке и означи их са А, В, С. На правој b изабери две тачке и означи их са D и Е. 
Колико има правих таквих да свака садржи тачно две од тачака А, В, С, D, Е ? 

 Пуж се пење на дрво високо 15 m. Дању се попне 3m, а ноћу спусти за 2m. Ког дана ће 
пуж стићи на врх дрвета ? 

 Нацртај квадрат странице 3 cm и све четири његове осе симетрије. Колико дужи, троу-
глова и квадрата се може уочити на тој слици ? 

 Ако Милан купи четири свеске, остаје му 9 динара, а за пет свезака недостаје му 9 
динара. Колико динара има  Милан ? 

 Отац има четири пута више година од сина и кћереке заједно, а кроз 24 године ће имати 
исто колико и они заједно. Колико година сада има отац ? 

 Обим правоугаоника је 14cm, а странице су му природни бројеви. Колико 
правоугаоника има ову особину? 

 Аца је дао половину свог новца Мићи, а затим је Мића дао Аци трећину суме коју је у 
том тренутку имао. Ако су на крају обојица имали по 80 динара, колико је новца имао 
сваки од њих на почетку ? 

 Редом су исписани бројеви 1234567890111213... Која цифра се налази на 1993. месту ? 

 Производ два броја је 2250. Ако се један број умањи за 6, а други остане непромењен 
нови производ је 1800. О којим бројевима је реч ? 

 Дат је десетоцифрени број 3794618502. Прецртати три цифре тако да добијени седмо-
цифрени број буде: а) најве]и б) најмањи. 

 Који број је за 60 већи од своје трећине ? 

 Колико има природних бројева који су мањи од 1000 чији је збир цифара мањи од 5 ? 

 Израчунај вредност израза: (1994 + 1992 + ... + 6 + 4 + 2) - (1993 + 1991 + ... + 5 + 3 + 1). 

 Колико има четвороцифрених бројева код којих је производ цифара једнак 6 ? 

 Израчунај разлику највећег и најмањег десетоцифреног природног броја од којих је 
сваки записан помоћу различитих цифара. 

 Отац, мајка, син и кћи имају укупно 73 године. Отац је старији од мајке 3 године, а 
сестра од брата 2 године. Укупан збир година свих чланова породице пре 4 године је 
био 58. Колико година има сада сваки од чланова породице ? 

 Обим правоугаоника је 2 m. Када му се једна страница повећа за 10 cm, а друга смањи 
за 10 cm, добија се квадрат. Израчунати странице датог правоугаоника и добијеног 
квадрата. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
5. РАЗРЕД 

 
ТЕМА  510  

ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  
 

1. Одреди прост број р тако да је су и бројеви р + 11 и р + 15 прости. 

2. Ивице квадра имају дужину 3 ст, 4ст и 9 ст. Израчунај запремину коцке чија је 
површина једнака површини датог квадра. За колико се разликују запремине коцке и 
квадра? 

3. Постоје ли прости бројеви х и у такви да је х + у = 98. 

4. Може ли се коцка ивице 4 ст исећи на 15 мањих коцки чије су ивице природни 
бројеви?  

5. Производ НЗД и НЗС бројева различитих природних бројева т и п је 48. Одреди сва 
могућа решења. 

6. Квадар има запремину 12 ст3. Колика је његова површина?   

7. Колико има природних бројева мањих од 400 који имају тачно 3 делиоца? 

8. Квадар чија ивице имају дужину 2 ст, 4 ст и 8 ст  исечен је на мање коцке? Колико 
тих коцки има? Колико има решења? 

9. Колико има четвороцифрених природних бројева чије су све цифре прости бројеви ако 
се цифре: а) понављају;  б) не понављају. 

10. Пет једнаких коцки постављене су једна на другу тако да образују квадар површине 
2200 ст2. Колика је запремина тог квадра? 

11. Одреди збир свих природних бројева са особином да сваки од њих при дељењу са 11 
даје остатак једнак количнику. 

12. Производ два природна броја х и у је 36. Одредити скуп вредности израза  НЗС (х, у) : 
НЗД (х, у). 

13. Одредити све скупове Х који задовољавају релације: X   1,2,3,4,5  =               

1,2,3,4,5,6 ; X   2,3,4  =  3,4 . 

14. У једној школи су испитивали укус 600 ученика. Јабуке воли 240 ученика, банане 180, а 
мандарине 360 ученика. Јабуке и мандарине воли 120 ученика, јабуке и банане 70 
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ученика. Педесет ученика воли мандарине и банане, а 40 ученика не воли воће. Одреди 
колико има ученика који воле све три врсте воћа. 

15. Одредити скуп Х ако скуп Х задовољава услове:  Х   2, 3, 4, 5, 6, 7  и   

Х   2, 3, 4, 7  =  2, 4 .  

16. У петом разреду једна школа има 90 ученика. Познато је да 22 ученика учи енглески 
језик, 28 руски језик, 35 француски језик, 5 енглески и руски, 7 француски и енглески, 9 
француски и руски, а само енглески 12 ученика. Колико ученика учи сва три језика, а 
колико не учи ниједан језик ? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Да ли је збир свих делилаца броја 72 прост или сложен број? 

2) Одреди најмањи и највећи четвороцифрен број који при дељења са 3 даје остатак 1, при 
дељењу са 4 даје остатак 2 и при дељењу са 5 даје остатак 3  

3) Колико двочланих подскупова има скуп   1, 2, 3, 4, 5? 

4) Могу ли се од квадратог картона чија је страница 13 cm исећи три мања квадрата без 
остатка материјала? 

5) Која геометријска фигура може бити пресек скупова тачака једног троугла и једног 
квадрата? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

   
 

ТЕМА  610  
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

 

 

1. Колико има природних бројева дељивих са 4 који су написани само парним цифрама, 

2. Ако би се од Миланове висине одузела њена десетина и додала Марициној висини, 
Марица би збила за деветину своје висине виша него што је била, а 17 сm виша од 
Милана. Колико је висок Милан, а колико Марица ? 

3. Како се само помоћу судова од 3 литра и 7 литара, са чесме може донети тачно 5 литара 
воде?  

4. Једна цев напуни базен за 6 сати, а друга за 10 сати. Цев која празни базен источи пун 
базен воде за 5 сати. За колико ће се сати напунити базен, ако истовремено раде све три 
цеви? 

5. Ако је р прост број онда је  р + 2021 сложен број. Докажи. 

6. Израчунати вредност разломка  (а + b)/1988  ако  су  бројеви а  и b решења једначина: 
1000 - (900 - (98 - а) = 1998  и  1000 - (900 - (98 + b) = – 1998 . 

7. У правоуглом троуглу АBC ( прав угао је код темена С) тачка М је подножје 

хипотенузине висине, а тачка Е средиште хипотенузе. Доказати да је   АCM = BCЕ. 

8. Одредити најмање природне бројеве  m  и n, тако да је 3888 ∙ m потпун квадрат, а    
3888 ∙ n потпун куб неког природног броја . 

9. У броју  n = 1995а b  одредити непознате цифре а и b тако да добијени шестоцифрени 
природни број n буде дељив са 72. 

10. Дат је једнакокраки троугао АBC, а угао на основици је  = 50o. На продужетку крака 

BC (преко темена C) дата је тачка М, тако да је BC = CМ. Доказати да је   АМ  АB и 
АМ > АB. 

11. Угао  једнакокраког троугла АBC (АC = BC) је 72o. На продужетку крака АЦ, иза 
тачке А, изабрана је тачка D, таква да је АD = АB. Доказати да је троугао BCD 
једнакокрак. 

12. Одреди све целе бројеве х, за које је   x – 1 – 2 = 3. 
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13. У једнакокраком троуглу АBC (АC = BC) симетрала угла на основици и симетрала угла 

при врху секу се у тачки М тако да је   АМC = 110o. Шта је веће: основица АB или 
крак BC тог троугла ? 

14. Ако симетрале унутрашњих углова троугла образују једнаке углове, онда је троугао 
једнакостраничан. Доказати. 

15. Одреди све просте бројеве који задовољавају неједнакост 
2 3 4

47 13р
  . 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Марија и њена мајка су рођене у истом веку. Колико година је мајка старије од Марије, 
ако је производ њихових година 2010? 

2) Колико има разломака са једноцифреним имениоцем чија је вредност већа од 1 и мања 
од 2? 

3) Ако се ивица коцке увећа за 20%, за колико процената се повећа њена површина, а за 
колико процената се повећа њена запремина? 

4) Лена је првог дана прочитала 2/5, а другог дана 1/4 књиге. Трећег дана је прочитала 
преосталих 35 страница. Колико страница има та књига? 

5) Дат је троугао АВС и дуж МN ван датог троугла. Одреди све тачке Х на страницама 
троугла АВС тако да је МХ = NХ. Колико таквих тачака има? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  710 
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

 
 

1. Тежишне дужи правоуглог троугла из темена оштрих углова су дужине 7 cm и 4 cm. 
Израчунај дужину хипотенузе тог троугла . 

2. Ако су а  и  b реални бројеви и ако је а < b,  онда је  b
2

ba
a 


 . Доказати. 

3. Дат је троугао АВС. Разрезати дати троугао на три дела од којих се може саставити 
правоугаоник. Образложи решење. 

4. Штедиша који улаже 100 динара жели да после две године штедње има бар дупло више 
новца него што је уложио. Колики је најмањи цео број процената годишње камате који 
му то омогућује ? 

5. Висина која одговара хипотенузи правоуглог троугла, дели хипотенузу на два дела: х = 
16 cm и у = 9 cm. Одредити обим и површину тог правоуглог троугла ?  

6. Две трећине од 0,4 најпре повећај за 50%, па добијену вредност умањи за 50%. Колики 
је добијени број ? 

7. Брод је кренуо из пристаништа право на север брзином од 30 km/h. После 20 минута 
скренуо је право на запад и наставио да се креће брзином од 48 km/h. Колико је брод 
био удаљен од пристаништа после 50 минута од поласка из пристаништа ? 

8. Израчунати вредност израза   А = 2x1+x  за 19972x   . 

9. Једнакокраки троугао има крак дужине cm6 , а угао између кракова .135o  Израчунати 
површшину тог троугла. 

10. Увери се да су вредности следећих израза рационални бројеви:   

а)   3131  ;    б)    2525  ; в)   32173217  . 

11. Израчунај: а) 223223  ; б) 7103271032  . 
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12. Упрости  изразе: а) 9612 22  xxxx    (за 0  x   2);               

           б) 25109644 222  xxxxxx    (за 2  x  3). 

13. Троугао АВС има површину 24. Ако је тачка Т тежиште троугла АВС израчунај 

површину троуглова АТВ, ВТС и СТА.  

14. У квадрату ABСD, чија је страница 6, тачке М и N су средишта страница АВ и ВС. 
Колика је површина троугла MND? 

15. Странице АВ, ВС и СА троугла АВС, продужене су преко темена В, С и А за своју 

дужину, тако да је АВ = ВА', ВС = СВ' и СА = АС'. Ако је површина троугла АВС 
једнака 11, колика је површина троугла А'В'С'? 

16. У Декартовом координатном систему дате су тачке А(4, -7), В(4, 3). Колико има 
троуглова чија је једна страница дуж АВ, а површина троугла једнака 30?  

17. Постоји ли троугао чије су све странице веће од 1000, а чија је површина мања од 1? 

18. Постоји ли троугао чије су висине 3, 6 и 8?  

19. Постоји ли троугао чије су све висине мање од 2, а чија површина је већа од 2020? 

20. Постоји ли троугао чије су све висине веће од 4, а чија је површина мања од 7?  

21. Тачке М, N и P деле странице АB, BC и CА троугла АBC  у односу 2 : 1. Ако је 
површина троугла АBC једнака 36, колика је површина троугла MNP? 

22. На страници ВС троугла АВС дата је произвољна тачка D. Тачка М дели дуж АD тако 
да је АМ : МD = 2 : 3. Одреди површину троугла АВС, ако је површина троугла ВМС 
једнака 18.   

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Славина А пуни базен за 12 часова, а славина В за 15 часова. Одводна цев С празни пун 
базен за 10 часова. За које време ће се напунити базен ако су истовремено отворене 
славине А и В и одводна цев С ?  

2) Колико има четвороцифрених природних бројева већих од 2021 који имају тачно три 
делиоца?  

3) Израчунај вредност израза: а) 2526526 




  ;   б) 

2

53

2

53 



. 

4) Дат је квадрат АВСD чија је страница једнака 4. Могу ли се у унутрашњој области тог 
квадрата изабрати две тачке Х и У, тако да добијени шестоугао АХВСУD има 
површину 6?  

5) Дуж АС дужине 14 је својом унутрашњом тачком В подељена у односу 3 : 4.  Над 
дужима АВ и ВС са разних страна у односу на АС конструисани су квадрати ABDE и 
BCFG. Нека су М и N пресеци дијагонала добијених квадрата. Израчунај површину 
четвороугла МNCD.   
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ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 Дужине свих страница троугла Т су мање од 1, а дужине свих страница троугла Т ' су 
веће од 100. Може ли површина троугла Т бити већа од површине троугла Т ' ? 

 Постоји ли троугао такав да је дужина једне висине троугла једнака збиру дужина друге 
две висине? Ако такав троугао постоји, одреди странице бар једног таквог троугла.  

 У унутрашњој области паралелограма ABCD изабрана је произвољна тачка М. Дужи 
МА, МВ, МС и МD деле троугао на четири троугла АВМ, ВСМ, СDМ и DАМ чије су 
површине редом Р1, Р2, Р3, Р4. Докажи да је Р1 + Р3 = Р2 + Р4 .  

 Дијагонале трапеза ABCD секу се у тачки О. Докажи да је Р(АОD) =  Р(ВОС). 

 Дат је паралелограм  ABCD. Конструиши праву р која дати паралелограм дели на две 
фигуре једнаких површина. Колико таквих правих постоји?  

 Докажи да права која садржи средишта основица трапеза дели трапез на два трапеза 
једнаких површина. 

 Нека је М средиште странице ВС трапеза ABCD.  Докажи да је површина троугла AМD 
једнака половини површине трапеза.  

 У једнакокраки трапез ABCD, чији крак је једнак 9, уписана је кружница полупречника 
4. Израчунај површину трапеза. 

 Дат је конвексан четвороугао ABCD површине Р. Нека су К, L, М и N редом средишта 
страница АB, BC, CD и DA датог четвороугла. Докажи да је KLMN паралелограм и 
израчунај његову површину .  

 Дат је квадрат ABCD, чија је површина 100 cm2. Нека су M, N, P  и Q редом средишта 
страница AB, BC, CD и DA. Пресеком дужи AP, BQ, CM  и  DN дефинисан је један 
четвороугао, Докажи да је добијени четвороугао квадрат и израчунај његову површину. 

 Дат је конвексан четвороугао ABCD површине 8 cm2. Нека су М, N, P и Q тачке правих 
АB, BC, CD и DA такве да су B, C, D и А редом средишта дужи АМ, BN, CP и DQ. 
Израчунај површину четвороугла MNPQ.   

 Дијагонале конвексног четвороугла ABCD секу се у тачки О. Ако су површине 
троуглова АОВ, CОD и ВОС једнаке редом 8, 18 и 9, колика је површина троугла DОА?   

 Дијагонале конвексног четвороугла ABCD секу се у тачки О. Докажи да је производ 
површина троуглова АОВ и CОD једнак производу површина троуглова ВОС и DОА.   

 Одреди површину трапеза ABCD чији је крак BC = 6,  ако су одстојања темена А и D од 
праве BC једнака 7 и 5. 

 
 У унутрашњој области паралелограма ABCD изабрана је произвољна тачка М и 

конструисане дужи МА, МВ, МС и МD. Површине три суседна троугла АМВ, ВМС и 
СМD су редом су 2, 4, 5. Колика је површина четвртог троугла АМD? Може ли се на 
основу добијених резултата ближе одредити положај тачке М? 
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 Дат је четвороугао ABCD чије су странице АВ и CD тачкама М и N, односно Р и Q 
подељене на по три једнака дела. Докажи да је површина четвороугла  MNPQ  једнака  
једној трећини површине четвороугла АВСD.  

 У правоугаонику ABCD (на слици) важи а + с = b + d. Докажи да је збир површина 
белих фигура са леве стране дијагонале АС једнак збиру површина белих фигура са 
десне стране дијагонале АС. 

 

  
 

 Тачке М, N и P деле странице АB, BC и CА једнакостраничног троугла АBC  у односу  
1 : 2. Праве АN, ВР и СМ секу се и граде троугао ХУZ.  Ако је површина троугла АBC 
једнака 84,  колика је површина троугла ХУZ? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
8. РАЗРЕД 

 
ТЕМА  810 

ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  
 
 

1. Тежишне дужи правоуглог троугла из темена оштрих углова су дужине 7 cm и 4 cm. 
Колика је дужина хипотенузе тог правоуглог троугла?  

2. Три човека треба да поделе 21 посуду са медом (7 пуних, 7 до пола испуњених и 7 
празних), тако да сваки од њих добије једнаку количину меда и једнак број посуда. 
Како је то могуће ? 

3. Над хипотенузом правоуглог троугла чије су катете а и b конструисан је квадрат. 
Колико је средиште квадрата удаљено од темена правог угла ? 

4. Међу п датих тачака не постоје 4 које припадају једној равни. Ако је број равни које оне 
одређују 35 пута већи од броја тачака , одредити колико правих одређују ове тачке. 

5. Нека су на мимоилазним правама р и q дате тачке А, В и С  р и D, Е  q. Колико 
равни одређују тачке А, B, C, D, F, ако тачка F не припада ниједној од правих 
одређених тачкама  А, B, C, D, Е ? 

6. Доказати да је израз 8n + 8n+1 + 8n+2  дељив са 584 за сваки природан број  н.  

7. Воз прелази мост дуг 171 м за 27 секунди, а поред пешака који се креће насупрот возу 
брзином од 1 м/сек, пролази за 9 секунди. Израчунати брзину воза и његову дужину, 
ако се прелазак воза преко моста рачуна од тренутка доласка локомотиве на мост, до 
тренутка силаска последњег вагона са моста.  

8. Колико има петоцифрених природних бројева написаних помоћу цифара 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 таквих да се: а) цифре могу понављати; б) цифре не могу понављати; в) цифре могу 
понављати, а број није дељив са 5. 

9. Дат је разломак чији је именилац за 2020 већи од његовог бројиоца. Ако се датом 
разломку дода 1/3 добије се разломак који је три пута већи од првобитног. Колики је 
именилац, а колики бројилац датог разломка. 

10. Свежа трава садржи 80% воде, а сено свега 25%. Колико треба свеже траве да би се 
добила 1 тона сена. 

11. Пут од места А до места В пешак прелази за 4 сата крећући се при том сталном 
брзином. Ако после једне трећине пређеног пута, повећа брзину за 3 km/h за пут од А 
до В утрошиће укупно 3 сата. Колико је растојање од А до В ? 

12. Дато је 10 тачака. Колико је највише  правих, а колико највише равни одређено датим 
тачкама ?  
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13. У правоугли троугао чије су катете 15 cm и 20 cm уписан је квадрат тако да се два 
његова темена налазе на хипотенузи, а сваки од преостала два, на по једној од катета. 
Доказати да је површина тог квадрата већа од       64 cm2.  

14. Плочице за поплочавање пода су облика правилног многоугла. Колико страница могу 
имати такви многоуглови? 

15. Дуж АС дужине 14 је својом унутрашњом тачком В подељена у односу 3 : 4.  Над 
дужима АВ и ВС са разних страна у односу на АС конструисани су квадрати ABDE и 
BCFG. Нека су М и N пресеци дијагонала добијених квадрата. Израчунај површину 
четвороугла МNCD.   

16. Дијагонале трапеза ABCD секу се у тачки О. Докажи да је Р(АОD) =  Р(ВОС). 

17. Дужине свих страница троугла Т су мање од 1, а дужине свих страница троугла Т ' су 
веће од 100. Може ли површина троугла Т бити већа од површине троугла Т ' ? 

18. Постоји ли троугао такав да је дужина једне висине троугла једнака збиру дужина друге 
две висине? Ако такав троугао постоји, одреди странице бар једног таквог троугла.  

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) У правоугаонику ABCD (на слици) важи а + с = b + d. Докажи да је збир површина 
белих фигура са леве стране дијагонале АС једнак збиру површина белих фигура са 
десне стране дијагонале АС. 

 

a.  

2) Славина А пуни базен за 12 часова, а славина В за 15 часова. Одводна цев С празни пун 
базен за 10 часова. За које време ће се напунити базен ако су истовремено отворене 
славине А и В и одводна цев С ?  

3) Колико има четвороцифрених природних бројева који имају тачно пет делилаца  

4) Израчунај вредност израза: 
2

53

2

53 



. 

5) Дат је квадрат АВСD чија је страница једнака 4. Могу ли се у унутрашњој области тог 
квадрата изабрати две тачке Х и У, тако да добијени шестоугао АХВСУD има 
површину 6?  
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ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 У унутрашњој области паралелограма ABCD изабрана је произвољна тачка М. Дужи 
МА, МВ, МС и МD деле троугао на четири троугла АВМ, ВСМ, СDМ и DАМ чије су 
површине редом Р1, Р2, Р3, Р4. Докажи да је Р1 + Р3 = Р2 + Р4 .  

 Дат је паралелограм  ABCD. Конструиши праву р која дати паралелограм дели на две 
фигуре једнаких површина. Колико таквих правих постоји?  

 Докажи да права која садржи средишта основица трапеза дели трапез на два трапеза 
једнаких површина. 

 Нека је М средиште странице ВС трапеза ABCD.  Докажи да је површина троугла AМD 
једнака половини површине трапеза.  

 У једнакокраки трапез ABCD, чији крак је једнак 9, уписана је кружница полупречника 
4. Израчунај површину трапеза. 

 Дат је конвексан четвороугао ABCD површине Р. Нека су К, L, М и N редом средишта 
страница АB, BC, CD и DA датог четвороугла. Докажи да је KLMN паралелограм и 
израчунај његову површину .  

 Дат је квадрат ABCD, чија је површина 100 cm2. Нека су M, N, P  и Q редом средишта 
страница AB, BC, CD и DA. Пресеком дужи AP, BQ, CM  и  DN дефинисан је један 
четвороугао, Докажи да је добијени четвороугао квадрат и израчунај његову површину. 

 Дат је конвексан четвороугао ABCD површине 8 cm2. Нека су М, N, P и Q тачке правих 
АB, BC, CD и DA такве да су B, C, D и А редом средишта дужи АМ, BN, CP и DQ. 
Израчунај површину четвороугла MNPQ.   

 Дијагонале конвексног четвороугла ABCD секу се у тачки О. Ако су површине 
троуглова АОВ, CОD и ВОС једнаке редом 8, 18 и 9, колика је површина троугла DОА?   

 Дијагонале конвексног четвороугла ABCD секу се у тачки О. Докажи да је производ 
површина троуглова АОВ и CОD једнак производу површина троуглова ВОС и DОА.   

 Одреди површину трапеза ABCD чији је крак BC = 6,  ако су одстојања темена А и D од 
праве BC једнака 7 и 5. 

 У унутрашњој области паралелограма ABCD изабрана је произвољна тачка М и 
конструисане дужи МА, МВ, МС и МD. Површине три суседна троугла АМВ, ВМС и 
СМD су редом су 2, 4, 5. Колика је површина четвртог троугла АМD? Може ли се на 
основу добијених резултата ближе одредити положај тачке М? 

 Дат је четвороугао ABCD чије су странице АВ и CD тачкама М и N, односно Р и Q 
подељене на по три једнака дела. Докажи да је површина четвороугла  MNPQ  једнака  
једној трећини површине четвороугла АВСD.  

 Тачке М, N и P деле странице АB, BC и CА једнакостраничног троугла АBC  у односу  
1 : 2. Праве АN, ВР и СМ секу се и граде троугао ХУZ.  Ако је површина троугла АBC 
једнака 84,  колика је површина троугла ХУZ? 


