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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 315.   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА 

 

1. Маријa станује на страни улице на којој се куће нумеришу непарним бројевима  
(1, 3, 5...). Маријина кућа, када се нумерише од почетка улице, је број 25, а када би се 
нумерисала од краја улице била би број 39. Колико кућа има на Маријиној страни 
улице?  

 
2. На једној страни улице куће се нумерушу непарним бројевима (1, 3, 5...). Колико кућа 

има на тој страни улице ако је за нумерацију кућа на тој страни улице употребљено 
тачно 23 тројке? 

 
3. Наша весела жабица чудно скакуће. Прво прескочи 2 локвања, скочи на трећи, па се 

врати један локвањ уназад, па опет прескочи 2 локвања, скочи на трећи, па један 
локвањ назад, ... После колико скокова ће жабица стићи до десетог локвања (враћање у 
назад се, такође, рачуна као скок)? 

 
4. У квадратиће квадрата (4 х 4) упиши бројеве 2, 4, 6 и 8 (сваки по четири пута) тако да 

су збирови по врстама, по колонама и по дијагоналама једнаки по 20 и да се сваки број 
у свакој врсти, колони и дијагонали појављује тачно једном.  

 
    

    

    

    

 
5. Две куглице имају заједно 100 грама. Већа куглица и тег од 20 грама у равнотежи су са 

мањом куглицом и тегом од 50 грама. Колико је маса сваке куглице?  
 
6. Миш има корак од 1cm, маца има корак од 1dm, а слон има корак од 1m. a) Колико 

мишијих корака је исто што и 3 мачија? б) Колико слоновских корака је исто што и 40 
мачијих? Шта је дуже: в) 95 мишијих корака или 1 слоновски? г) 10 мачијих корака или 
1 слоновски?  
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7. На слици су дати збирови по хоризонталним и вертикалним правцима. Који број треба 
уписати уместо ?   

 

 15  39 

   ? 

    

47 42   

 
 
8. Три другарице Ива, Оља и Таца су у посластичарници наручиле парче торте, једну 

кремпиту и порцију палачинки, а за освежење сок од јабуке, лимунаду и сок од вишње. 
Свака од девојчица је узела једну посластицу и једно пиће.  
1° Таца је узела палачинке, али не и лимунаду.  
2° Девојчица која је узела кремпиту је узела и сок од вишње.  
3° Оља није узела кремпиту.  
Шта је узела Ива? 

 
9. Пеца треба да упише бројеве уместо слова х и у тако да збирови бројева који су 

уписани у теменима сваког од три обојена квадрата буду једнаки. Који број Пеца треба 
да упише уместо слова х?  

 
 
10. Алекса, Бојан, Виктор и Гојко, дечаци из различитих градова: Ниша, Новог Сада, 

Ваљева и Чачка, допутовали су на турнир у Београд. Лепо су се дружили.  
1) Алекса и дечак из Чачка су били смештени у истој соби и ниједан од њих није никада 
био ни у Нишу ни у Ваљеву.  
2) Виктор и дечак из Ниша у истој екипи играју кошарку, а дечак из Чачка игра у 
противничкој екипи.  
3) Дечак из Ниша је после утакмице играо шах са Гојком.  
Из ког града је дошао Бојан? 

 
11. Тина и Марта су укупно уштеделе 875 динара. Када је Тина од своје уштеђевине 

потрошила 230 динара, а Марта 245 динара, остале су им једнаке суме новца. Колико је 
новца уштедела Тина, а колико Марта?  

 
12. Збир три природна броја је 900. Ако се први број умањи за 250, други за 115, а трећи 

увећа за 65, добијају се једнаки бројеви. О којим је бројевима реч?  
 
13. Зоран има два пута више кликера од Горана, а заједно имају 240 кликера. Колико 

кликера Зоран треба да поклони Горану да би имали једнак број кликера?  
 
 
14. Сашка и Ивана заједно имају 650 динара. Сашка има 130 динара више од Иване. 

Колико динара Сашка треба да поклони Ивани да би имали исте суме?  
 



 6 

15. Квадрат странице 6cm са две нормалне праве подели на 2 неједнака квадрата и 2 
правоугаоника. Ако је страница мањег квадрата 2cm, шта је веће: збир обима 
новодобијених квадрата или збир обима добијених правоугаоника? 

 
16. Дигитални сат показује време 09 : 24. Које ће време сат показивати за 18 сати и 48 

минута? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

 
1) Ако се у Земљи бројева РАТКО пише 12345, МАРКО 62145, ТОМА 3562, како се пише 

МАРТА?  
 
2) У запису 7  7  7  7  7  7  7 = 700 између неких седмица на левој страни постави знаке + и 

– тако да се добија тачна једнакост.  
 
3) Зоран има два пута више кликера од Горана, а заједно имају 240 кликера. Колико 

кликера Зоран треба да поклони Горану да би имали једнак број кликера?  
 
4) Сашка и Ивана заједно имају 650 динара. Сашка има 130 динара више од Иване. 

Колико динара Сашка треба да поклони Ивани да би имали исте суме?  
 
5) Дигитални сат показује време 20 : 16. Које ће време сат показивати за 9 сати и 56 

минута? 
 
6)  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 
ШКОЛСКА 2020/21 

4. РАЗРЕД 

ТЕМА  415   
РАЗЛОМЦИ  

 

1) Израчунај:  а) једну седмину броја 805;   б)  петину броја 345. 

2) Једна седмина неког броја је 123. О ком броју се ради? 

3) Половина непознатог броја х, једнака је четвртини броја 144. Израчунај деветину 
непознатог броја х.  

4) Шта је веће: трећина броја 789  или четвртина броја 832? 

5) Поређај по величини од најмањег до највећег: петину броја 165, шестину броја 252, 
седмину броја 231 и осмину броја 248. 

6) Када је од седмине броја 644 одузме деветина броја 612 добије се једна осмина броја а. 
Израчунај број а.   

7) Ако се петина броја 800 подели са четвртином броја 128, добије се шестина броја х. 
Одреди десетину броја х. 

8) Збир два броја је 240. Петина првог броја једнака је седмини другог броја. О којим 
бројевима је реч?  

9) Чоколада има масу једнаку једној петини килограма. Колико у грамима износи маса те 
чоколаде? 

10) Светлана је добила половину фломастера, а Љубинка преостала 23 фломастера. Колико 

фломастера је било? 

11) Када је Милена прочитала 36 страница књиге, израчунала је да је прочитала тачно једну 
шестину књиге. Колико страница има та књига? 

12) На столу је било 24 књиге. Нада је узела трећину књига, Јагода је узела половину од 
преосталих књига. Ко је узео више књига: Нада или Јагода? Колико књига је остало на 
столу? 

13) Један литар „Рауховог“ сока од поморанџе садржи једну петину сирупа од поморанџе, 
воду и једну дестину осталих састојака. Колико децилитара воде садржи сок? 

14) Драгана једну шестину дана проводи у школи, једну осмину дана посвећује изради 
домаћих задатака и једну дванаестину дана вежба клавир. Колико времена Драгани 
остаје за спавање и одмор, ако 4 сата троши на слободне актвности и 2 сата ради на 
компјутеру?  



 8 

15) У истој улици се Миланова кућа, пекара, књижара и школа (управо тим редоследом). 
Миланова кућа је удаљена од пекаре пола километра. Од пекаре до књижаре растојање 
је једнако једној четвртини километра. Колико је растојање од Миланове куће до 
школе, ако се зна да је књижара удаљена од школе једну осмину километра? 

16) Бициклиста је прешао четвртину пута и још 36km. Колики је тај пут, ако му је до циља 

остала тачно још четвртина пута?  

17) Драган је купио збирку задатака из математике и потрошио две петине новца који је 

имао. Колико кошта збирка ако је Драгану остало још 540 динара? 

18) Пут од града А до града В путник је прешао за три дана. Првог дана је прешао 
половину пута, Другог дана је прешао трећину пута, а трећег дана 10 km. Колика је 

удаљеност места А и В? 

19) Пера и Стефан су добили на поклон исте чоколаде. Пера је појео три четвртине своје 

чоколаде, а Стефан четири петине своје чоколаде. Ко је појео више чоколаде: Пера или 
Стефан?  

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 
1) Поређај по величини од најмањег до највећег: половину броја 168, трећину броја 255, 

четвртину броја 324 и петину броја 435. 

2) Када се седмине броја 84 помножи са осмином 96 добија се шестина броја а. Израчунај 
деветину броја а. 

3) Разлика два броја је 300, а осмина првог броја једнака је трећини другог броја. Колики 
је збир та два броја? 

4) У истој улици се Миланова кућа, пекара, књижара и школа (управо тим редоследом). 
Миланова кућа је удаљена од пекаре пола километра. Од пекаре до књижаре растојање 
је једнако једној четвртини километра. Колико је растојање од Миланове куће до 
школе, ако се зна да је књижара удаљена од школе једну осмину километра? 

5) У вази се налазе руже. Софија је добила две петине, а Лариса четири деветине ружа. Ко 
је добио више ружа? Колико најмање ружа је било у вази. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

Т 515 
РАЗЛОМЦИ (1)  

 
 

1.    Скрати разломак 
96

320
. 

2.    Шта је веће:  
13

14
 или 

15

16
;  b)  

60

61
 или  

10

11
 ? 

3.    Упореди разломке: 
76

79
  и  

71

74
. 

4.     Одреди разломак једнак разломку 
3

7
, тако да је збир његовог бројиоца и имениоца 

једнак 130. 

5.     Одреди све природне бројеве n aко је: 
1 6

3 5 7

n
  . 

6.     Одреди све просте бројеве p за које важи: 
2 3 4

27 7p
  . 

7.     Разломак 
11

5
 је настао скраћивањем разломка код кога је разлика имениоца и бројиоца 

једнака 66. Који је то разломак? 

8.     Одреди разломак једнак разломку 
2

3
, тако да је производ бројиоца и имениоца једнак 

150. 

9.    Скрати разломак 
123456789

987654321
. 

10.  Зашто разломак 
67

37
 не може да се скрати? 

11.   Скрати разломак 
082008200820

072007200720
. 

12.  Шта је веће:  
56

13
 или 

279

65
;  b) 

668

667
 или  

2008

2005
 ? 

13.  Упореди разломке: 
77777777777

27777777777
  и  

88888888888

38888888888
. 
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14.   Одреди разломак једнак разломку 
9

5
, тако да је збир његовог бројиоца и имениоца 

једнак 126. 

15. Разломак 
11

5
 је настао скраћивањем разломка код кога је разлика имениоца и бројиоца 

једнака 678. Који је то разломак? 

16.   Одреди разломак једнак разломку 
4

5
, тако да је производ бројиоца и имениоца једнак 

180. 

17.   Именилац једног разломка је за 2 већи од бројиоца. Одреди тај разломак, ако се зна да 

када се и од бројиоца и од имениоца одузме 1 добије се разломак једнак 
2

1
. 

18.   Скрати разломак 
123464

123441
. 

19.  Зашто разломак 
654321

654338
 не може да се скрати? 

20.   Одреди све двоцифрене природне бројеве x за које разломак 
x

x 725 
 може да се скрати. 

21.   Израчунај 
200740152008

200740152008




. 

22.   Ако и бројилац и именилац разломка 
394

175
 умањимо за исти број, добије се  разломак 

4

1
. 

Који је то број? 

23.   Шта је веће: 
181

1
 или 

4

3
? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Скрати разломак 
082008200820

072007200720
. 

2) Шта је веће: а) 
56

13
 или 

279

65
; б) 

668

667
 или 

2008

2005
; в) 

77777777777

27777777777
  или  

88888888888

38888888888
. 

3) Одреди разломак једнак разломку 
9

5
, тако да је збир његовог бројиоца и имениоца 

једнак 126. 

4) Замени звездице цифрама тако да буде тачна једнакост 
3

2

*5

*3
 .  

Одреди сва решења.  

5) а)  Одреди све природне бројеве n aко је: 
4

3

123

1


n
. 

    б)  Одреди све просте бројеве p за које важи: 
5

21

63

8


p
. 

 



 11 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 615.   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА 

 
 
 

1. Реши једначину         
1

2016
1

1
1

1
х






 

 
2. Углови ВАС и АВС троугла АВС су, редом, 44° и 36°. На страници АВ су одређене 

тачке М и K тако да је АМ = АС и ВK = ВС. Упореди странице троугла СМK.  
 
3. На страници АВ троугла АВС су одређене тачке М и К тако да је АМ = АС и ВК = ВС. 

Ако је троугао СМК једнакокрак са углом од 30° при врху С израчунај углове троугла 
АВС. 

 
4. Користећи цифре 0, 1, 2 и 7 напиши све четвороцифрене бројеве који су дељиви са 40.  
 
5. Израчунај све целобројне вредности броја а за које је 3 < –(–a) + |2 ∙ a| ≤ 6. 3054. 
 
6. Конструиши троугао АВС ако је АВ = 7cm, АС = 3cm и тежишна дуж АА1 = 4cm.  
 
7. За ученике VI разреда 2611. Израчунај све целобројне вредности броја а за које је  

6 < |a| – (–2a) ≤ 9.  
 
8. Конструиши троугао АВС ако је АВ = 7cm, угао ∡АВС = 75° и тежишна дуж ВВ1 = 

4cm. З 
 
9. Нека су М и К подножја нормала из темена А и В троугла АВС на странице ВС и АС, 

редом. Да ли симетрала дужи МК садржи средиште странице АВ? 
 

10. Израчунај све целобројне вредности броја а за које је вредност разломка цео број. 

б) Израчунај све целобројне вредности разломка  ако је број а цео број.  
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11. Колико различитих делилаца има број: 540?  
 
12. Колико различитих делилаца има број: а) 2015; б) 2016?  
 
13. Обим троугла АВС је 72cm. Aкo je тачка D средиште странице ВС, oбим троугла АВD 

је 54cm, а обим троугла АDС је 48cm. Упореди углове троугла АВС ако је збир 
страница b и c једнак 42cm. 

 
14. Збир првих 2015 природних бројева је подељен бројем 2015. Одреди количник. 
 
15. Одреди збир свих решења једначине ||2x – 2 ∙ 3| – |3 ∙ 4 – 4 ∙ 5|| = 6. 
 
16. У правоуглом троуглу симетрала правог угла је симетрала и угла који образују 

тежишна линија и висина из темена правог угла. Докажи. 
 
17. Докажи да је 2017 прост број. До ког простог броја треба утврдити дељивост да бисмо 

то доказали?  
 
18. Користећи сваку цифру тачно једанпут и операције сабирања, одузимања и множења, 

сваку тачно трипут, без коришћења заграда, напиши израз чија је вредност једнака 
2017.  

 
19. Користећи сваку цифру тачно једанпут а) у опадајућем; б) у растућем поретку, 

операције сабирања, одузимања и множења, сваку тачно трипут, и по потреби заграде, 
напиши израз чија је вредност 2017.  

 
20. Збир површина 16 квадрата различитих величина и са страницама целобројне дужине, 

једнак је 2017 cm2 . Одреди дужине страница тих квадрата.  
 
21. Имамо на располагању 2017 коцкица (јединичних коцки, тј. са ивицом дужине 1). 

Колико највише коцки различите величине можемо саставити од тих коцкица? (Свака 
коцкица мора бити употребљена, тј. збир запремина добијених коцки треба да буде 
2017.)  

 
22. Збир површина три квадрата са целобројним дужинама страница је 2017 cm2. Одреди 

дужине страница тих квадрата.  
 
23. Од 2017 коцкица (јединичних коцки) састављене су три коцке. Од колико је коцкица 

састављена свака од тих коцки?  
 
24. Од 2017 коцкица (јединичних коцки) састављено је неколико коцки. Колико може бити 

таквих коцки и од колико коцкица је састављена свака?  
 
25. Представи број 2017 у облику збира најмањег могућег броја палиндрома.  
 
26. Које године је рођена особа која 2017. године има толико година колики је збир цифара 

године њеног рођења?  
 
27. Природни бројеви од 1 до 2017 исписани су један иза другог и на тај начин је добијен 

низ цифара 1234567891011121314...20162017. а) Колико је цифара написано? б) Која је 
2017. цифра у низу?  
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Реши једначину      
36

2016
1

1
1

1
36х







 

 
2) На страници АВ троугла АВС су одређене тачке М и К тако да је АМ = АС 

и ВК = ВС. Ако је троугао СМК једнакокрак са углом од 30° при врху С 
израчунај углове троугла АВС. 

 
3) Користећи сваку цифру тачно једанпут и операције сабирања, одузимања и 

множења, сваку тачно трипут, без коришћења заграда, напиши израз чија 
је вредност једнака 2017.  

 
4) Имамо на располагању 2017 коцкица (јединичних коцки, тј. са ивицом 

дужине 1). Колико највише коцки различите величине можемо саставити 
од тих коцкица? (Свака коцкица мора бити употребљена, тј. збир 
запремина добијених коцки треба да буде 2017 и свака коцка мора имати 
најмање ивицу 2).  

 
5) Представи број 2017 у облику збира најмањег могућег броја правих 

палиндрома.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 715.   
ШТА ЈЕ ВЕЋЕ? 

 
 

              Упоређивање бројева је поступак који је и до сада коришћен када је испитивано који 
је од природних, целих, рационалних или реалних  бројева мањи, односно већи. Знања која 
су стечена проучавањем квадрата, корена и степена омогућују да се поступак упоређивања 
бројева прошири и обогати новим садржајима и методама.  

ПРИМЕР 1.  Упореди, без множења, бројеве  2018  2020  и  2019 2. 

РЕШЕЊЕ:  Како је 2018  2020 = (2019 – 1)(2019 + 1) = 2019 2 – 1, то је 2018  2020 = 2019 2 – 
1 < 2019 2. Дата неједнакост се може уопштити, јер је за сваки реалан број х, (х – 1)(х + 1) =  

х2 – 1   х2 . То значи да и за сваки природан број п важи неједнакост:  (п – 1)(п + 1)  п2. 

ПРИМЕР 2.  Шта је веће:  2333  или  3222? 

РЕШЕЊЕ:  Како је 2333 = (23)111 = 8111  9111 = (32)111 = 3111, јасно је да је  

2333  3222. 

ПРИМЕР 3.  Упореди бројеве  22019  и  10605. 

РЕШЕЊЕ:  Из  210 = 1024 > 103, следи да је 22019 = (210)201  29  (103)201  512.  

Како је (103)201  512  10603  102 = 10605  то је 22019    10605. .  

ПРИМЕР 4.  Шта је веће: 1 + 3 + ... + 97 + 99 или 34 + 36 + ... + 114 + 116? 

РЕШЕЊЕ:  При упоређивању датих збирова користи се Гаусова идеја за сабирање 

природних бројева.  Први збир је 1 + 3 + ... + 97 + 99 = (1 + 99) + (3 + 97) + (5 + 95) + ... = 25  
100 = 2500, јер у првој стотини има 50 непарних бројева што чини 25 парова. Други збир  34 
+ 36 + ... + 106 + 108 = (2 + 4 + ... + 106 + 108) – (2 + 4 + ... + 30 + 32) = 2( 1 + 2 + ... + 53 + 54) 
– 2(1 + 2 + ... + 15 + 16) =    2((1 + 54) + (2 + 53) + ... + (27 + 28)) + 2((1 + 16) + (2 + 15) + (8 + 

9) = 22755 - 2817, јер у првој загради има 27 парова природних бројева чији је збир 55, а у 

другој загради има 8 парова природних бројева чији је збир 17.  Како је 22755 - 2817 = 
2970 – 272 = 2698, то је други збир већи од првог.  
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У претходном примеру, а и многим другим користи се као идеја Гаусов методу за сабирање 
прих п природних бројева. Оправдано се намеће питање: Шта је са производом првих п 
узастопних природних бројева? 

Производ првих п узастопних природних бројева 1  2  3  ... (п – 1)  п је појам који је веома 
присутан и користан у математичкој науци. Назива се и чита као „ен факторијел“ и 

обележава се са п! = 1  2  3  ... (п – 1)  п. Из саме дефиниције лако се израчунава: 1! = 1, 2! = 

1  2 = 2, 3! = 1  2  3 = 6, 4! = 1  2  3  4 = 24, а није тешко израчунати и  5!, 6!, 7!, 8! ...  1 

ПРИМЕР 5.  Шта је веће:  210  или   10!? 

РЕШЕЊЕ: По дефиници је 10! = 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10. Раставља-њем чиниоца 10! на 

просте чиниоце добија се да је 10! = 28  34  52  7. Како је  10! = 28  34  52  7  28  24  24  22  

218 , то је 10!  210.  

ЗАДАЦИ 

1. Шта је веће: (-2019)2020  или  (-2020)2019? 

2. Упореди бројеве х и у, ако је  х = 20102008   и  у = 2009. 

3. Ако је  х = 20112009   и  у = 20102 , шта је веће х или у? 

4. Шта је веће:  1 + 2  + 3 + ... + 2019 + 2020  или  2 106? 

5. Упореди бројеве   500
5 и    400

6 . 

6. Шта је веће:   403020  или   203040 .   

7. Упореди бројеве: 544 или 2112? 

8. Шта је веће:  10  или  
100

1

99

1
...

2

1

1

1
 . 

9. Шта је веће:  100!  или  10094?  

10. Одреди све природне бројеве п такве да је    45225 n  

11. Поређај по величини бројеве: а = 245, b = 336, c = 427 и d = 518. 

12. Упореди бројеве:  32007 – 23010  и  81003 

13. Докажи да је (п – 1)!  п = п! 

14. Шта је веће:  11! + 22! + ... + 2020!  или  21!.  

15. Докажи да је  1! + 2! + ... + (п – 1)! + п!  (п + 1)! 

 

 

                                                
1    Колико је 0! (нула факторијел)? Вредност 0! = 1, се уводи договором, као и  
      многе друге чињенице које се користе, а које нису доказиване.     
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Докажи неједнакост  202020182019
2

20202018 22




. 

2) Шта је веће:  а) 3111 или 1714;  б) 32010 или 41608 ? 

3) Упореди бројеве: 22010 и 5861.   

4) Шта је веће: 202303 или 303202? 

5) Упореди   
2 2 2 2021

...
1 3 3 5 2019 2021 2020

и  
  

. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 
ШКОЛСКА 2020/21 

8. РАЗРЕД 

 
ТЕМА 815  
ПРИЗМА 

 

 
         У млађим разредима било је речи о елементима, површини и запремини коцке и квадра. Међутим, 
детаљније изучавањем геометријских тела видели смо да су коцка и квадар само карактеристични представници 
једне групе полиедара који се називају призме и имају своје специфичне особине. Циљ ове теме је да се мало 
детаљније истраже призме и њихове карактеристике.      
 
 

ПРИМЕР 6.  Ако се свака ивица коцке увећ за 2 cm, запремина коцке се увећа за 98 cm3. За колико се разликују 
површине дате и добијене коцке?  
 
РЕШЕЊЕ:  Ако дата коцка има ивицу дужине а, онда добијена коцка има ивицу дужине а + 2. Запремина прве 
коцке је а3, а запремина друге коцке је (а + 2)3. Из услова задатка је разлика запремина (а + 2)3 – а3 = 98. Следи 
да је  а3 + 6а2 + 12а + 8 – а3 = 6а2 + 12а + 8 = 98.  Даљом трансформацијом се добија да је  6а2 + 12а = 90, тј.       
а2 + 2а – 15 = 0. Растављањем на чиниоце следи а2 + 2а – 15 = а2 + 5а – 3а – 15 = а(а + 5) – 3(а + 5) =                   
(а + 5)(а – 3) = 0.   Дакле  а = –5 (што није јерење) или  а = 3. Површина дате коцке је 54 cm2. Површина доби- 
јене коцке је 150 cm2, а њихова разлика је 96 cm2.    
 
 

ПРИМЕР 7.  Дијагонале три стране квадра су x, y и z. Одредити ивице квадра. 
 
РЕШЕЊЕ:  Нека су ивице квадра  а, b и c. Тада су дијагонале квадра једна-ке 

2 2х а b  2 2 2 2, ,y b c z c a    . Квадрирањем ових једна-кости добија се х2 = а2 + b2,  y2 = b2 

+ c2,  z2 = c2 + a2.  Сабирањем добијених једнакости следи да је  х2 + y2 + z2 = 2a2 + 2b2 + 2c2. Из последње 
једнакости је  х2 + y2 + z2 = 2a2 + 2у2,  х2 + y2 + z2 = 2b2 + 2z2   и  х2 + y2 + z2 = 2с2 + 2х2. Тада је  

2 2 2 2 2 2 2 2 2
, ,

2 2 2

х у z х у z у z x
а b c

     
    . 

 

ПРИМЕР 8.  „Тоблероне“ чоколада од 360 грама се пакује у кутије специфичног облика 
(правилне тростране призме) чија основна ивица има дужину 6 cm и чија је висина једнака 
40 cm. Колика је густина чоколаде у „Тоблероне“ кутији? 
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РЕШЕЊЕ:  Густина чоколаде је количник масе и запремине чоколаде. Запремина чоколаде je  

V = В ∙ Н = 
2 23 6 3

40 36 3 10 360 3
4 4

а
Н      . Kaко је маса чоколаде 360 g, то је густина 

дате чоколаде једнака  
3 3 3

3360
0,577

3360 3

g g g

cm cm cm
       

               

ПРИМЕР 9.  Раван садржи ивицу једне основе и њој наспрамну ивицу друге основе правилне 
шестостране призме чија је основна ивица а и висина 2а.  Израчунај површину пресека 
призме и дате равни.. 
 
РЕШЕЊЕ: Пресек дате равни и призме је шестоугао ВСNE1F1M (види слику) . Тражени 
шестоугао се састоји из два подударна једнакокрака трапеза МВСN  и NE1F1M  чије су 

основице а и 2а, а краци  2а . Висина трапеза је 
2 2

2 2 7
( 2 ) 2

2 4 2

aa a
h a a

      
 

. 

Према томе површина пресека је  
27 3 72

2
2 2 2

а аа а
Р


    . 

 

ЗАДАЦИ 
 

1. Једно теме коцке удаљено је од дијагонале коцке 14 cm. Израчунаj површину и 
запремину коцке. 

2. Израчунај P и V коцке чија је дијагонала једнака дијагонали квадра чије су дужине 
ивица 1 cm, 5 cm и 7 cm.  

3. Коцка АBCDА1B1C1D1 чија је ивица 10 cm пресечена је са раввни КLM, где су К, L и М 
средишта ивица АB, BC и CC1. Одреди повшину пресека коцке и равни одеђене 
тачкама КLM. 

4. Ивице квадра, чија површина je 112 cm2, односе се као 1 : 2 : 4. Колике су ивице, а 
колика запремина квадра? 

5. Површине три стране квадра су P1, P2 и P3. Одредити запремину квадра! 

6. Наци запремину квадра, ако је дузина његове дијагонале D, а ивице стоје у размери      
m : n : p . 
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7. Колико ивица, темена, страна и просторних дијагонала има n-тострана призма? 

8. Површина основе праве тростране призме једнака је 4 cm2. Површине бочних страна су 
9, 10 и 17 cm2.  Израцунати запремину призме . 

9. Бочна ивица четворостране призме је 10 cm, ивице основе су 11 cm и 23 cm, а однос 
дијагонала основе је 2 : 3. Одреди површину дијагоналних пресека призме. 

10. Ивице основе четвростране призме су 3 cm и 5 cm, а једна од дијагонала основе је 4 cm. 
Израчунати већу дијагоналу призме, ако се зна да мања дијагонала образује са равни 
основе угао од 60о. 

11. Стране четворостране призме су подударни ромбови странице а и оштрог угла 60. 
Одреди површину и запремину призме. 

12. Основа призме је правилни шестоугао странице а. Бочне стране су квадрати. Израчунај 
дужине дијагонала призме и површине њених дијагоналних пресека (тј. пресека који 
садрже две несуседне бочне ивице). 

13. Основа праве призме је паралелограм страница 2 2 cm и 5 cm и оштрог од угла 45о, а 

краћа дијагонала призме је 7 cm. Одредити запремину призме?  

14. Основа праве призме је правоугли троугао са површином 9 и углом од 30o. Површина 
највеће боцне стране је 8. Одредити запремину призме . 

15. Збир основне ивице и висине правилне шестостране призме је 10 cm. Одредити P и V те 
призме, ако је дужа дијагонала призме најмања могућа. 

16. Израчунај запремину правилне шестостране призме, ако је мања дијагонала призме  

8 6   cm и са основом заклапа угао од 45о . 

17. Одредити висину Н правилне тростране призме којој је основна ивица дузине а, а 

запремина В=  а3 3 .   

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Ивице квадра односе се као 1 : 2 : 5, а његова дијагонала има дужину 5 6 сm. Колика је 

површина квадра? 

2) Површине боцних страна праве тростране призме су 64, 80 и 48. Ако је висина призме 
16, израчунати њену запремину .  

3) Ивице квадра, чија је дијагонала D = 26 cm, односе се као 3 : 4 : 12. Колике су ивице, а 

колика запремина ? 

4) Основа косе призме је паралелограм са страницама 3 dm и 6 dm и оштрим углом од 45о. 

Бочна ивица призме дуга је 4 dm и са равни основе гради угао од 30о. Израчунати 

запремину призме. 

5) Основа призме је правилни шестоугао странице а. Бочне стране су квадрати. 
Израчунати: а) дужине дијагонала призме; б) површине њених дијагоналних пресека,    

в)  површину пресека који садрже две наспрамне основне ивице. 
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ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЈА 

 

        У току 2021. године Друштво математичара Србије је усвојило и 01.12.2021. године 

објавило Правилник о о такмичењима ученика основних школа из математике у организа-
цији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 
 

         Правилник сдражи неколико новина које су учињене у корист веће мотивације 

ученика за учешће на такмичењима, веће масовности такмичења и повећања квалитета 

такмичења. Неке од тих новина су: 
 

( 1 ) Отвара се могућност за реализацију окружних такмичења за ученике 3. разреда основне 
школе (члан 14); 

( 2 ) Учесници који на школском и општинском такмичењу имају 80 или више бодова су дире-
ктни учесници следећег нивоа такмичења (члан 13);  

( 3 ) На државном такмичењу око половина учесника добијају награде које се деле у односу    

1 : 2 : 3, а сви остали ученици који имају два потпуно тачно урађена задатка добијају 
похвале (члан 31). 

 

Детаљније о овим и другим новинама у Правилнику видети коришћењем линка: 

https://dms.rs/wp-content/uploads/2021/12/Pravilnik_o_takmicenjima_OS_matematika.pdf 

 

 

 

 

 


