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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЧИТАОЦЕ  
ЕЛЕКТРОНСКОГ ЧАСОПИСА „ДИОФАНТ“ 

 

Поштоване колеге, 
Драги ученици, 

 

 Од сутра смо сви на заслуженом зимском школском распусту. 

       То је период у коме треба да се добро одморимо и припремимо снагу за друго полуго-
диште у коме нас очекују нови наставни изазови, математичка такмичења, завршни испити 
(за ученике 8. разреда) и пријемни испити (за ученике који желе да упишу 7. разред основне 
школе, односно први разред средње школе по програму математичке гимназије).  

        Математика је лепа и занимљива наука, али не треба форсирати бесомучни рад на 
задацима са разних такмичења који често доводи до претренираности и интелектуалног 
замора. Међутим, не треба отићи ни у другу крајност па дружење са математиком тотално 
занемарити. Дакле, предлажемо да се успостави разумна мера која ће оставити простора и за 
игру, забаву и пре свега одмор уз неку добру и корисну књигу, филм, игру ... 

 Препоручујемо: 

 Дружење са задацима везаним за број 2022, односно 202  (види страну 6). 

 Преглед ранијих бројева Математичког листа за ученике основних школа који излази 
од 1966. године и који је право математичко благо. Сви бројеви Математичког листа од 
1966. до 2018. су доступни у електронској форми  (линк:  https://dms.rs/matematicki-list/ - 
скроловати док се не покажу прозори за годину и број листа). 

 Прелиставање новог издања збирке „1100 задатака са математичких такмичења“ – 
Друштво математичара Србије 2021. (телефон за наручивање је 062 544 444). 

     На 7. страници нашег часописа је коначни Календар математичких такмичења ученика 
основних школа, који представаља извод из званичног Календара који је ових дана објавило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Званични календар 
се налази на страници министарства (линк за преглед календара је: 
 

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/KALENDAR-takmi%C4%8Denja-i-smotri-
u%C4%8Denika-osnovnih-%C5%A1kola-uza-%C5%A1kolsku-2021-22.docx). 

     Користимо прилику да свим читаоцима електронског часописа „Диофант“ пожелимо 
срећну Нову годину и све наступајуће празнике.  

 

          С поштовањем и захвалношћу 

др Војислав Андрић               

diofant2020@gmail.com 
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ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ ЧИТАОЦИМА  

ЕЛЕКТРОНСКОГ ЧАСОПИСА „ДИОФАНТ“ 
 

Поштоване колеге, 
Драги ученици, 

 

 Овај број нашег електронског часописа највећим делом је посвећен задацима у којима 
главну улогу има број 2022. Таквих задатака има 100. Редови који следе су молба уредни-
штва часописа за помоћ и сарадњу у конципирању прилога за електронски часопис за дода-
тну наставу математике „Диофант“.  

       Наша идеја је да у току зимског школског распуста издамо 17. број електронског 
часописа „Диофант“ са још једним бројем (по могућности 100) задатака везаних за број 2022. 
У том смислу позивамо све читаоце електронског часописа „Диофант“ да нам у току 
наредних десетак дана предложе своје предлоге задатака у којима ће број 2022 егзистирати 
као предмет разматрања. Ти задаци не морају бити оригинални, али морају бити занимљиви 
и нешто веће сложености у односу на школске задатке, а уредништво задржава право да 
направи најбољи избор здатака који ће бити објављени. 

 Предлагачи задатака ће бити потписани именом и презименом, фукцијом и местом из 
кога предлог стиже (на пример: Милан Марковић, ученик, Лапово). 

  Предлоге задатака треба слати коришћењем е-mail адресе: diofant2020@gmail.com 

    Још једном молимо за плодотворну сарадњу у корист наших младих читалаца.  

 

          С поштовањем и захвалношћу 

др Војислав Андрић               

diofant2020@gmail.com 
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КАЛЕНДАР МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 
 
 

Школско такмичење  03.12.2021. 

Општинско такмичење 20.02.2022. 

Окружно такмичење 12.03.2022.  

Републичко такмичење 14.05.2022.  

Српска математичка олимпијада 21.05.2022. 
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ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  ВЕЗАНИ ЗА БРОЈ  
2022 

 
Задаци које следе везани су за број 2022, јер је година у којој ћемо их решавати 
и користити управо 2022. година. Они имају припремни карактер и треба их 
решавати због упознавања разновсних идеја које они носе. Предлажемо да 
сваки ученик крене од првог задатка и решавајући их редом упознаје природу 
броја 2022 и његове најважније особине.  
 
Задаци су дати редоследом 4, 5, 6, 7. и 8. разред, при чему између разреда није 
повучена црта, већ остављен празан простор. То значи да не постоји граница и 
да сваки ученик може решавати задатке до нивоа на којем се тренутно налази. 
Препоручујемо да сваки ученик (без обзира на разред) крене од првог задатка, 
па докле стигне. Време потрошено на задатке претходних ( аи наредних) нивоа 
неће бити узалудно. Напротив многе чињенице из мање сложених задатака 
могу бити путоказ за сложеније проблеме. Најбољи начин тачности решења је 
провера и зато за свако добијено решење треба проверити да ли задовољава 
услове задатка. 
  

1. Збир два броја је 2022, а њихова разлика је 100. О којим бројевима је реч? 

2. Одреди три узастопна природна броја чији је збир 2022. 

3. Постоје ли четири узастопна природна броја чији је збир 2022? 

4. Може ли збир шест узастопних природних бројева бити 2022? 

5. Колико најмање, а колико највише узастопних природних бројева треба 
сабрати да би се добио збир 2020. 

6. Између цифара 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 не мењајући им редослед стави симболе 
рачунских операција и заграде тако да добијени израз има предност 2022. 

7. Користећи сваку цифру тачно једанпут и симболе два плуса, три минуса и 
четири пута (+, +, –, –, –, ∙, ∙, ∙. ∙) без коришћења заграда, напиши израз чија 
је вредност једнака 2022.  

8. Израчунај:  2022  – 2021 + 2020 – 2019 + ... + 4 – 3 + 2 – 1.  

9. Колико бројева садржи низ:  2022, 2015, 2008, 2001, ... 

10. Који број је 2022 члан низа 1, 3, 5, 7, 9 ...   

11. Колики је остатак при дељењу броја 2022 са 9? 
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12. Збир дељеника делиоца и количника је 2022, а збир дељеника и делиоца је 
2006. О којим бројевима је реч? 

13. Постоји ли магични квадрат (3 х 3) чији су елементи природни бројеви, а 

чији је карактеристични збир једнак 2022? 

14. Може ли централни број магичног квадрата (3 х 3) чији су сви елементи 

природни бројеви бити 2022? Ако може, конструиши један такав магичан 

квадрат? 

15. Конструиши магични квадрат (3 х 3), ако се у горњем левом углу налази 

број 2022. 

16. Постоји ли магични квадрат (3 х 3) у коме је збир свих девет бројева једнак 

2022?   

17. Да ли математички ребус А + АВ + АВС + АBCD = 2022 има решење, ако: 
а) једнаким цифрама одговарају једнака слова и једнаким словима 
одговарају једнаке цифре; б) за цифре А, В, С, D нема ограничења ? 

18. Одреди сва могућа решења ребуса А + ВА + СВА + DСВА = 2022, ако 
једнаким цифрама одговарају једнака слова и једнаким словима одговарају 
једнаке цифре? 

19. Колико цифара је потребно да се испишу сви природни бројеви од 1 до 
2022? 

20. Колико страница има књига за чију нумерацију је употребљено 2022 
цифаре? 

21. Постоји ли квадрат чији је обим једнак 2022? 

22. Колико има правоугаоника чије дужине страница су природни бројеви и 
чија је површина једнака 2022? (Правоугаоник чије су странице х и у и 
правоугаоник чије су странице у и х су подударни и рачунају се само 
једном). 

23. Колико има правоугаоника чије дужине страница су природни бројеви и 
чији је обим једнак 2022? (Правоугаоник чије су странице х и у и 
правоугаоник чије су странице у и х су подударни и рачунају се само 
једном).   

24. Дат је правоугаоник чија је површина 2022 и чије дужине обеју страница 
су природни бројеви. На колико највише и колико најмање квадрата (чије 
дужине страница су природни бројеви) се може поделити дати 
правоугаоник? 
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25. Постоји ли природан број чији је производ цифара једнак 2022?  

26. Дужине ивица квадра су природни бројеви. Колико има различитих 
квадара чија је запремина  2022? 

27. Збир три проста броја је 2022. Докажи да је производ тих простих бројева 
паран број. 

28. Колико делилаца има број 2022? 

29. НЗС два природна броја је 2022. Које вредности може имати НЗД та два 
природна броја? 

30. Производ НЗД и НЗС два природна броја је 2022. О којим бројевима је 
реч? 

31. На једном математичко-информатичком научном скупу учествује 2022 

научника од којих се сваки бави математиком или информатиком. Две 

трећине од њих се бави математиком, а једна половина информатиком. 

Колико учесника тог скупа се бави и математиком и информатиком?  

32. Дат је скуп бројева Ѕ =  1, 2, 3... 2021, 2022 . Колико бројева из скуп Ѕ 

није дељиво ни са 2 ни са 3 ни са 5? 

33. Збир бројиоца и имениоца разломка 
p

q
 (q  1) је 2022. Одреди најмањи и 

највећи од тих разломака, тако да се добијени разломак не може скратити. 

34. Одреди разломак који је једнак разломку 
152

185
тако да је збир његог 

бројиоца и имениоца једнак 2022. 

35. Шта је веће: 
2021

2022
  или  

2022

2023
? 

36. На куглицама су записани бројеви 2, 3, 4 ... 2021, 2022. Све куглице су 

потом постављене у непровидну врећу. Куглице из вреће извлачи Сава. 

Ако Сава извуче прост број један бод се уписује Вељку, а ако Сава извуче 

сложен број онда један број добија Драган. Игра се завршава када један од 

такмичара сакупи 101 бод. Да ли је дата игра поштена, то јест да ли Вељко 

и Драган имају једнаке шансе да победе?  

37. Ако се број 2022 сабере са природним бројем п, добија се палиндром 
АВВА. Одреди најмању могућу вредност п. 
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38. Ако се број 2022 сабере са природним бројем п, добија се петоцифрени 
палиндром АВСВА. Одреди највећу могућу вредност п. 

39. На колико начина се број 2022 може написати као збир два палиндрома? 

40. На колико начина се број 2022 може написати као збир три палиндрома? 

 

 

41. На колико начина се број 2022 може приказати као производ:  
а) три различи цела броја; б) четири различита цела броја? 

42. Може ли збир два спољашња угла троугла бити 2022' (минутa)? 

43. Колико делилаца броја 2022 су парни, а колико непарни? 

44. Може ли се скуп бројева Ѕ =  1, 2, 3, ... 2020, 2021, 2022  поделити на два  

подскупа А и В, који немају заједничких елемената, тако да је збир 

елемената скупа А једнак збиру елемената скупа В? 

45. Реши једначину:  
1

2022
1

1
1

1
х






 

46. Када се број 2022 подели природним бројем т добије се количник n и 

остатак n.. Одреди природне бројеве  т  и  n. 

47. Између цифара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 не мењајући им редослед напиши  
симболе рачунских операција и заграде тако да добијени израз има 
предност 2022. 

48. Могу ли се 2022 кликера поделити групи од 64 дечака тако да сваки од њих 

добије бар један кликер и да сви добију различит број кликера? 

49. Могу ли се 2022 кликера поделити групи од 63 дечака тако да сваки од њих 

добије бар један кликер и да сви добију различит број кликера? 

50. У једној школи има 2022 ученика. Докажи да бар 3 од њих имају исте 

иницијале. Докажи да бар 6 од њих славе рођендан истог дана. 

51. Скуп Р чине 2022 проста броја. Доказати да се бар 505 датих простих 

бројева завршавају истом цифром. Да ли смемо да тврдимо да се бар 506 

датих простих бројева завршава истом вцифром? 
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52. Докажи да у скупу природних бројева постоји 2022 узастопна природна 

броја који су сложени.  

53. Постоје ли прости бројеви р и q такви да је  р + q = 2022? 

54. Постоје ли прости бројеви р и q такви да је  р – 5q = 2022? 

55. Постоје ли прости бројеви р и q такви да је р – q = 2022? 

56. Постоје ли прости бројеви р и q такви да је  р + 2q = 2022? 

57. Постоји ли природан број који је за 2022 већи од збира својих цифара? 

58. Постоји ли природан број такав да када се сабере са збиром својих цифара 
добије се 2022?  

59. Може ли се дати квадрат поделити на 2022 мања, необавезно подударна, 
квадрата? 

60. Може ли се дати једнакостранични троугао поделити на 2022 мања, 
необавезно подударна, једнакостранична троугла? 

 

 

61. Колико најмање квадрата природних бројева треба сабрати да би њихов 

збир био 2022? 

62. У запису природног броја т = 20222022...20222022 група цифара 2022 се 

понавља п пута. Постоји ли природан број п такав да је т потпун квадрат? 

63. Скуп Ѕ садржи 2022 различита природна броја. Докажи да у скупу Ѕ 

постоји бар 55 природних бројева чија је разлика дељива са 37.  

64. Колико је 12 – 22 + 32 – 42 + ... + 20192 – 20202 + 20212 – 20222?  

65. На тениском турниру учествује 2022 тенисера. Једно од правила турнира је 
да победник меча наставља такмичење, а поражени испда из даљег 
такмичења. Колико укупно мечева треба одиграти да би се добио победник 
турнира?  

66. Колико има природних бројева мањих од 2022 који имају тачно: 
а) 3 делиоца; б) тачно 5 делилаца? 

67. Да ли је број 2022,202220222022... где се група цифара 2022 бесконачно 

понавља, рационалан или ирационалан број? 

68. Дат је трапез АВСD чије дијагонале се секу у тачки О тако да је површина 

троугла АОD једнака 2022. Колика је површина троугла ВОС? 
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69. Површина четвороугла АВСD je 2022. На страници АВ дате су тачке М и    

N, тако да је АМ = MN = NВ, а на страници СD тачке Р и Q тако да је СР = 

PQ = QС. Одреди површину четвороугла MNPQ.  

70. Постоји ли многоугао који има 2022 дијагонале? 

71. Може ли конвексни многоугао са 2022 странице имати све унутрашње 

углове изражене природним бројем степени?  

72. Збир дељеника делиоца и количника је 2022, а разлика количника и 
делиоца је 102. О којим бројевима је реч? 

73. На колико начина се број 2022 може приказати као збир неколико 
узастопних природних бројева? 

74. На колико начина се број 2022 може приказати као збир неколико 
узастопних целих бројева? 

75. Докажи да једначина  х2 – у2 = 2022 нема решења у скупу целих бројева. 

76. Докажи да једначина  х2 – 3у2 = 2022 има више од три решења у скупу 
целих бројева.   

77. Шта је веће 22022 или 31348?  

78. Докажи да је  
29 1 1 1 1

... 2
15 1936 1937 2021 2022

      . 

79. Докажи да у декадном запису броја 22022 постоји цифра која се појављује 

најмање 20 пута.  

80. Колико највише квадрата различитих природних бројева треба сабрати да 

би њихов збир био 2022. 

 

 

81. Површина троугла АВС је 2022. На страницама АВ, ВС и СА дате су 
редом тачке X, Y  и Z такве да је АХ = 2ХВ, ВY = 2XС и СZ = 2ZА. Колика 
је површина троугла XYZ?  

82. Одреди најмањи природан број који има 2022 делиоца. 

83. Постоји ли правоугли троугао чије су дужине свих страница природни 
бројеви чија је једна страница 2022? 

84. Може ли обим правоуглог троугла чије су дужине свих страница природни 
бројеви бити 2022?  
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85. Постоји ли скуп тачака у равни такав да одређују тачно: 

а)  2022 дужи;  б)  2022 правих? 

86. Докажи да постоји п тачака у простору које одређују тачно 2022 различите 
равни. Какав је међусобни положај тих тачака?    

87. Реши једначину  х – 1  – 3 = 2022. 

88. Реши једначину х +  х +  х   2022. 

89. Koлико решења у скупу природних бројева има једначина 3х + 8у = 2022. 

90. Постоје ли цели бројеви х и у такви да је х2 + у2 = 2022? 

91. Одреди сва целобројна решења једначине х2 + у2 + z2 = 2022. 

92. Докажи да једначина 4х2 + 5у2 = 2022 нема решења у скупу целих бројева. 

93. Одреди све природне бројеве х и у тако да је ху + х + у = 2022. 

94. Збир дељеника делиоца и количника је 2022. О којим природним 
бројевима је реч? 

95. Може ли се коцка чија ивица има дужину 13 исећи (поделити на 2022 мање 
коцке чије ивице имају дужину изражену природним бројем? 

96. На колико начина се од комада злата масе 2022 грама, могу направити 
златници масе 5 и 8 грама?  

97. Дужине ивица квадра су природни бројеви. Може ли површина тог квадра 
бити 2022? 

98. Напиши неједначину чије је решење број 2022. 

99. Напиши једначину чије је решење је скуп (2022, ). 

100. Ако са Ѕ(п) означимо збир цифара природног броја п, реши једначине: 
а)  п + Ѕ(п) = 2022;  а)  п + Ѕ(п) + Ѕ(Ѕ(п))= 2022. 
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ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА 3. РАЗРЕД 
 
 

С обзиром да је 2022 четвороцифрен број и тренутно премашује рачунске 
могућности већине ученика 3. разреда, за њих смо припремили одговарајући 
број припремних задатака који се односе на троцифрени број 202 који је, 
такође, веома занимљив. 
 

1. Колико најмање различитих двоцифрених бројева треба сабрати да би 
добијени збир био 202? 

2. На колико начина се број 202 може приказати као збир једног троцифреног 
и једног једноцифреног природног броја? 

3. Колико најмање различитих природних бројева треба сабрати да би 
добијени збир био 202? 

4. Одреди четири узастопна природна броја чији је збир једнак 202. 

5. Помоћу шест цифара 2 и знакова рачунских операција напиши израз чија је 
бројевна вредност 202 (коришћење заграда није дозвољено, а слепљивање 
цифара јесте дозвољено). 

6. Који је последњи члан низа 202, 190, 178, 166, 154 ... 

7. Одреди збир свих чланова низа 202, 162, 122 ...  

8. Конструиши један од могућих магичних квадрата тако да је његов  
централни број једнак 202. 

9. Одреди бар три једнакости облика *** + ** + * = 202, где се * замењује 
неком од декадних цифара. 

10. Реши математичке ребусе:  А + ВС + АВА = 202;  А ∙ ВСВ = 202. 

11. Реши једначине:  а)  х + 100 = 202;  б)  х – 202 = 35;  в)  202 – х = 154. 

12. Користећи математичке теразије реши једначину:  3х – 202 = 2х + 202. 

13. Нина и Лена треба да поделе 202 салвета, тако да Нина добије 22 салвета 
више од Нине. Колико салвета је добила Нина, а колико Лена? 

14. Дигитални сат тренутно показује време 10:14. Шта ће показивати 
дигитални сат за 202 часа? 

15. Две јабуке заједно имају масу 202 грама. Мања јабука и тег од 50 грама у 
равнотежи су већом јабуком и тегом од 20 грама. Колика је маса мале, а 
колика велике јабуке.  
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16. Воја и Лаза имају 202 кликера. Када Лаза поклони Воји 20 кликера, онда ће 
имати једнак број кликера. Колико кликера има Воја, а колико Лаза? 

17. Сума од 202 динара исплаћена је са 50 новчића од 2 и 5 динара. Колико је 
било новчића од 2, а колико новчића од 5 динара.  

18. Израчунати вреднпост израза: 202 – 201 + 200 – 199 +  ... + 4 – 3 + 2 – 1. 

19. Колико највише различитих двоцифрених бројева треба сабрати да би 
добијени збир био 202? 

20. Колико највише различитих природних бројева треба сабрати да би 
добијени збир био 202? 

 

 

 

 


