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ПРОБНО ONLINE   
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

          Обавештавамo вас и да ће Школа за младе математичаре „Диофант“ у суботу 
12.02.2022. године у 10 часова организовати online Пробно општинско такмичење из 

математике. 

        Ово такмичење је ревијалне природе и представља само мали тренинг за наступајуће 

званично Општинско такмичење у организацији Друштва математичара Србије. 

         Задаци за ово необавезно тренинг такмичење такмичење се могу „покупити“ на 

електронској адреси  http://www.diofant.org/metodickaradionica/?p=1041  у суботу 12.02.2022. 
почев од 9:55 часова. 

        Ученике и наставнике молимо за стрпљење уколико због истовременог приступа више 

учесника буде „гужва“ на нашем малом порталу, јер свакако ћете задатке задатке добити у 

9:55 или неколико минута касније. 

      Ученичке радове не треба слати нигде, већ их треба чувати, упоредити и проценити у 

односу на решења задатака која ће бити објављена касније. 

 
      Комплетна и детаљна решења задатака ће бити објављена у суботу 12.02.2022. до 20 

часова, као 20. број часописа „Диофант“. 
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ОДБРАНИ  ЗАДАЦИ  
 

1. На правој а дато је 10 тачака, а на правој b дато је 7 тачака. Колико правих и колико 
дужи одређују дате тачке ? 

2. Могу ли се од картонског квадрата чија је страница 13 cm, изрезивањем и састављањем 

делова направити три мања квадрата без остатка материјала? 

3. Ако се једна страница датог квадрата продужи за 8 cm,  а другу смањи за 6 cm, тада се 
добије правоугаоник чија је површина једнака површини датог квадрата. Одредити 
обим квадрата и правоугаоника.  

4. Дате су две кружнице чији су полупречници 3 ст и 5 ст. Какав је њихов међусобни 
положај, ако су њихови центри удаљени: а)  1 cm;  б) 2 ст;  в) 4 ст;  в) 8 ст; г) 10 ст? 

5. Дате су две паралелне праве а и b. На правој а је дато т тачака, а на правој b је дато п 
тачака. Могу ли дате тачке одређивати тачно 2022 праве? Одреди бројеве т и п? 

6. Одреди највећи заједнички делилац бројева; 
111111111 (9 јединица)  и  222222222222 (12 двојки). 

7. Збир 34 природна броја је 540. Колика је највећа могућа вредност њиховог највећег 
заједничког делиоца. 

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

9. Дат је четвороугао ABCD чије су странице АВ и CD тачкама М и N, односно Р и Q 
подељене на по три једнака дела. Израчунај површина четвороугла  MNPQ, ако је 
површине четвороугла АВСD једнака 2022.  

10. Коцка ивице 13 cm исечена је на 2022 коцке чији су мерни бројеви ивица природни 
бројеви. Одреди димензије тих коцки? Kолико којих коцки има? 

11. Одреди цифре a,b,c,d ако је qdcbaabcd :  (q  1), при чему су дељеник, делилац и 

количник потпуни квадрати природних бројева.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3 РАЗРЕД 

 

ТЕМА  318   
ПРЕБРОЈАВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА 

 

 

1. Дате су три различите тачке А, В и С. Колико најмање, а колико највише: 
а) правих;   
b) дужи  одређују дате тачке? 

2. На једној правој уочено је 7 тачака. Колико дужи је одређено тим тачкама? 

3. Дато је 5 различитих тачака. Колико правих се може нацртати кроз дате 
тачке? Размотри све могуће случајеве. 

4. На правој а дато је 6, а на правој b дате су 4 тачке. Колико је дужи 
одређено датим тачкама ? 

5. Троугао има три угла. Колико углова остане када се маказама одсече један 
угао? 

6. Колико дужи, а колико троуглова има на следећим сликама: 

 
7. На кружници је дато 6 тачака. Колико има дужи чији су крајеви дате тачке 

?  Колико има троуглова чија су темена дате тачке ? 

8. Дато је 5 тачака у равни. Колико најмање, а колико највише троуглова има 
темена у датим тачкама ?  Могу ли дате тачке одређивати 8  троуглова ? 
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9. Квадрат странице 4 cm подељен је на квадратне центиметре. Нацртати 
слику и пребројати колико дужи, колико квадрата, а колико правоугаоника 
се може уочити на тако добијеној слици ?  

10. Колико дужи, квадрата и правоугаоника садржи правоугаоник чије су 
димензије  3 cm  и 5 cm, када се подели на квадратне центиметре. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) На кружници је дато 6 тачака. Колико дужи и колико троуглова је 
одређено датим тачкама? 

2) Колико најмање, а колико највише правих је одређено са 7 тачака? 

3) Колико дужи, а колико троуглова, квадрата и правоугаоника се може 
уочити на датим сликама? 

 

4) Колико дужи, квадрата и правоугаоника садржи правоугаоник на наредној 
слици.  
 

     

     

     

 

5) Колико дужи и троуглова има на датим сликама ?  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 
Т 418 

КВАДРАТ  И  ПРАВОУГАОНИК (1) 
 

 

1. Дати квадрат је са две праве подељен на четири мања  квадрата од којих сваки има 
обим 24 cm. Колика је површина тог квадрата ? 

2. Квадрат странице 16 cm са две праве подељен је на четири подударна троугла. Колика 
је површина сваког од тих троуглова ? 

3. Мерни број обима квадрата једнак је мерном броју његове површине. Колики су обим и 
површина тог квадрата рачунати у метрима, односно квадратним метрима ? 

4. Мерни број површине квадрата је 8 пута већи од мерног броја његовог обима. Колико 
износе обим и површина квадрата у метрима, односно квадратним метрима ? 

5. Доказати да постоји квадрат чији је мерни број обима два пута већи од мерног броја 
његове површине.  Колика је страница тог квадрата ? 

6. Ако се странице квадрата повећа три пута, колико пута се повећа његов обим, а колико 
пута површина ? 

7. Ако се страница квадрата повећа за 3 cm његова површина се повећа за 57 cm2.  Колики 
је обим првог квадрата ? 

8. Странице два квадрата разликују се за 1 cm, а разлика њихових површина је 63 cm2. 
Одредити обиме и површине тих квадрата.  

9. Збир обима два квадрата је 200 cm, а разлика њихових површина је 100 cm2. Колики су 
обими, а колике површине тих квадрата ? 

10. Од комада картона површине 150 cm2 исецањем и састављањем је направљен квадрат 
наjвеће могуће површине чији је мерни број странице природан број. Колики су обим и 
површина добијеног квадрата ? 

11. Од картонских квадрата чије су странице 3 cm и 4 cm изрезивањем и састављањем, без 
остатка картона, направљен је нови квадрат. Колики су обим и површина тако 
добијеног квадрата ? 

12. Странице правоугаоника се разликују за 2 cm. Ако сваку страницу правоугаоника 
увећамо за 3 cm, тада се површина правоугаоника повећа за 105 cm2. Израчунати  обим 
и површину првобитног правоугаоника ?   
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13. Квадрат и правоугаоник имају једнаке површине. Збир страница правоугаоника је 13 
cm, а разлика 5 cm. Ко има већи обим: квадрат или правоугаоник ?   

14. За покривање пода потребно је 200 плочица облика правоугаоника 22 cm х 11 cm. 
Колико би плочица облика квадрата величине 20 cm х 20 cm требало за покривање 
истог пода ?  

15. Од картонског квадрата чија је страница 10 cm изрезан је квадрат странице 6 cm.  Може 
ли се од остатка картона изрезивањем и састављањем, без остатка картона, направити  
нови квадрат ? Колики су страница и обим  добијеног  квадрата ? 

16. Може ли се од картонског квадрата чија је страница 6 cm изрезати (без остатка картона) 
12 мањих квадрата чији су мерни бројеви страница природни бројеви  ? 

17. Странице правоугаоника АВСD су АВ = 6 cm и BС = 4 cm. Тачка Е припада странице 
АВ, а тачка М припада страници СD. Одредити дужину дужи ЕМ ако је обим 
четвороугла АЕМD 14 cm, а обим четвороугла ВЕМС је 16 cm.   

18. Правоугаоник обима 96 cm једном правом је подељен на два подударна квадрата. За 
колико је обим правоугаоника већи од обима добијених квадрата ?    

19. Обим правоугаоника је 72 cm, а његове странице се разликују за 4 cm. Одредити 
површину тог правоугаоника.   

20. Ако се једна страница датог квадрата продужи за 8 cm,  а другу смањи за 6 cm, тада се 
добије правоугаоник чија је површина једнака површини датог квадрата. Одредити 
обим квадрата и правоугаоника.  

 
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Квадрат странице 6 cm има површину једнаку површини правоугаоника чије су све 
странице природни бројеви. Колико има таквих различитих правоугаоника ? Који од 
њих има најмањи, а који највећи обим? 

2) Може ли се од квадрата чије су странице 18 cm,  24 cm и 40 cm изрезивањем и 
састављањем, без остатка картона, направити нови квадрат. Колики су обим и 
површина тако добијеног квадрата? 

3) Обим правоугаоника је 72 cm, а једна страница је два пута краћа од друге странице. 
Израчунати површину четвороугла чија темена су средишта страница датог 
правоугаоника.  

4) Ако се једна страница квадрата продужи за 2 cm, а друга  за 5 cm, тада се добије 
правоугаоник чија је површина за 45cm2 већа од површине квадрата. Колика је 
површина квадрата?  

5) Од картонског квадрата странице 13 cm, направљен је изрезивањем нови квадрат чија је 
страница 12 cm. Може ли се од остатка материјала изрезивањем и састављањем 
направити: а)  један ;  b)  два квадрата чији су мерни бројеви страница природни 
бројеви?  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 
 

Т 518 
 СКУПОВИ ТАЧАКА У РАВНИ (2) 

  

1. Колико троуглова одређује 5 тачака? 

2. Повлачећи 4 праве подели дати круг на: а) најмањи; б)  највећи могући број делова. 

3. Колико, најмање, а колико највише треба конструисати правих у равни да би се оне 
раван поделиле на тачно 12 области  

4. На колико ограничених и колико неограничених области деле раван пет правих ако се 
сваке две од њих међусобно пресецају? 

5. На колико ограничених и колико неограничених области деле раван једна кружница и 
три  паралелне праве?   

6. Који скупови тачака могу бити пресек једне праве и једне кружнице, а шта једне праве 
и једног круга? 

7. Дате су две кружнице чији су полупречници 2 ст и 5 ст. Колико је растојање између 
центара ових кружница, ако се кружнице; а) секу; б) додирују; в) немају заједничких 
тачака? 

8. Шта све може бити пресек две кружнице, а шта два круга? 

9. Правоугаоник је помоћу две праве подељен на 4 правоугаоника (види слику). 
Колико укупно правоугаоника се може уочити на слици? Колики је обим највећег 

правоугаоника на слици, ако је збир обима свих правоугаоника 768 ст.  
 

  

  

10. На једној правој дате су редом тачке тачке А, В, С и D. Дужина дужи АD = 14cm, a 

растојање између средишта дужи АВ и СD једнако је 10cm. Oдредити дужину дужи ВС. 

11. Дата дуж АЕ подељена је трима тачкама на 4 неједнака дела. Растојање средишта 

унутрашњих делова је 8cm, a растојање средишта крајњих делова је 24cm. Колика је 
дужина дате дужи? 
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12. Једна дуж је три пута дужа од друге, а њихова разлика је дужине 16cm. Одредити 

дужине тих дужи.  

13. Одредити дужи а и b, aко су дате дужи m и n, при чему је дуж m збир дужи а и b, а дуж 

n разлика дужи a и b.  

14. Тачке А, В и С су колинеарне, при чему је тачка В између тачака А и С. Одредити 

растојање између средишта дужи АВ и ВС, ако је дужина дужи АС је 14cm.  

15. Две подударне дужи АВ и CD поклапају се међусобно једном трећином своје дужине. 
Одредити дужину ових дужи, ако је растојање њихових средишта једнако 20cm. 

16. Дата је права р и тачка А која је од праве удаљена 3cm. Нацртај кружницу k који 

садржи тачку А, додирује праву р и има полупречник r = 2cm. 

17. Дато је п тачака у равни. Могу ли дате тачке одређивати тачно 2022 праве? Какав је 
међусобни положај тих тачака? Одреди број п? 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Дате су две кружнице чији су полупречници 3 ст и 5 ст. Какав је њихов међусобни 
положај, ако су њихови центри удаљени: а)  1 cm;  б) 2 ст;  в) 4 ст;  в) 8 ст; г) 10 ст? 

2) Дате су две нормалне праве. Шта је скуп центара свих кружница које додирују те две 
нормалне праве? 

3) Шта све може бити пресек скупова тачака два квадрата?  

4) Једна дуж је подељена на 4 дела, тако да је други део два пута дужи од првог, трећи део 

три пута дужи од првог, а четврти део два пута дужи од другог. Растојање између 
средишта првог и другог дела је 3cm. Oдредити дужину ове дужи. 

5) Дате су две паралелне праве а и b. На правој а је дато т тачака, а на правој b је дато п 

тачака. Могу ли дате тачке одређивати тачно 2022 праве? Одреди бројеве т и п? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
6. РАЗРЕД 

ТЕМА 618   
ЕУКЛИДОВ  АЛГОРИТАМ   

 

Највећи заједнички делилац за два природна броја може се одредити и поступком који је у 
математичкој науци познат као Еуклидов алгоритам. 
  
Нека су a и b природни бројеви и a > b  
Посматрамо остаке при дељењу a са b. 
Алгоритам се може представити низом једнакости 

a = q0 b + r0 
b = q1 r0 + r1 
r0 = q2 r1 + r2 
r1 = q3 r2 + r3 
… 
rk−1 = qk+1rk + rk+1 

rk  = qk+2rk+1 + rk+2   = qk+2rk+1 + 0  

Ако је rk+2 = 0, онда је НЗД (a, b) = rk-+1. 
Дакле НЗД је последњи остатак различит од 0. 

 

ЗАДАЦИ 
 

1. Ако је a = qb + r, онда је НЗД (a, b) = НЗД (b¸ r). Докажи. 

2. Користећи Еуклидов алгоритам, одреди НЗД (12, 48). 

3. Одреди НЗД (42, 105). 

4. Одреди НЗД (33, 102). 

5. Одреди НЗД (45, 165). 

6. Одреди НЗД (73, 37). 

7. Одреди НЗД (127, 435). 

8. Одреди НЗД (81, 256). 
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9. Одреди НЗД (24, 60, 108). 

10. Првог јуна 2020. године ученици Аврам, Богдан, Васа  и Драган су почели да тренирају 
рукомет. Аврам на тренинге долази сваког четвртог дана, Богдан сваког петог дана, 
Васа сваког шестог дана, а Драган сваког деветог дана. Ког датума ће се они поново 
срести на тренингу? 

11. Дата је квадратна мрежа 10 х 10 и конструисана једна дијагонала квадрата. Кроз колико 
чворова добијене квадратне мреже пролази та дијагонала? 

12. Дата је квадратна мрежа 18 х 12 и конструисана једна дијагонала добијеног 
правоугаоника. Кроз колико чворова дате квадратне мреже пролази та дијагонала? 

13. За неке целе бројеве x и y број 3x + 2y је дељив са 23. Доказати да је тада и број 17x + 
19y  такође дељив са 23. 

14. Одреди највећи заједнички делилац бројева; 
111111111 (9 јединица)  и  222222222222 (12 двојки). 

15. Производ природних бројев х и у је 600. Колика је највећа могућа вредност НЗД (х, у)? 

16. Збир 34 природна броја је 540. Колика је највећа могућа вредност њиховог највећег 
заједничког делиоца. 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Одредити:  а)  НЗД (144, 333); б)  НЗД (42, 132, 216).  

2) За неке целе бројеве x и y број 4x + 7y = 31. Доказати да је тада  број 43х + 52y  дељив са 
31. 

3) НЗС природних бројева  х и у је 24 пута већ од њиховог НЗД. О којим бројевима је реч? 
Колико има решења? 

4) Производ природних бројева  х и у је 810.  
Која је најмања могућа вредност  НЗС (х, у)? 

5) Збир три различита природна броја је 36. Колика је најмања могућа вредност њиховог 
најмањег заједничког садржаоца?  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 718  
ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА   

 

 

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

површину троуглова АТВ, ВТС и СТА.  

2. У квадрату ABСD, чија је страница 6, тачке М и N су средишта страница АВ и ВС. 

Колика је површина троугла MND? 

3. 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'? 

4. 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?  

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

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

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

8. 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? 

9. 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.   

10. 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?  

11. 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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12. 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 повр-шине троугла Т ' ? 

13. 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.  

14. 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 .  

15. Дијагонале трапеза ABCD секу се у тачки О. Докажи да је Р(АОD) =  Р(ВОС). 
16. Дат је паралелограм  ABCD. Конструиши праву р која дати паралелограм дели на две 

фигуре једнаких површина. Колико таквих правих постоји?  

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

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

19. 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 .  

20. 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. 

21. 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.   

22. 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?   

23. 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.   

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

 
25. 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? 

26. Дат је четвороугао ABCD чије су странице АВ и CD тачкама М и N, односно Р и Q 
подељене на по три једнака дела. Израчунај површина четвороугла  MNPQ, ако је 
површине четвороугла АВСD једнака 2022.  

27. 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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28. 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. 

 

29.  
 
 
 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

  

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

2) 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.   

3) 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 ' ? 

4) Докажи да права која садржи: а)  средишта основица трапеза; б) средиште средње 
линије трапеза дели трапез на два трапеза једнаких површина. 

 
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? 

 
 

 



  17 

 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

ТЕМА  818 
ДИОФАНТСКИ  ПРОБЛЕМИ 

 

 

           У скупу проблемских задатака најчешћи су они који се своде на линеарне једначине, 
системе једначина, конструктивне задатке ... Међутим, постављени задаци се често 
моделирају и неким диофантским једначинама. Циљ ове теме је да прикаже неке Диофантске 
проблеме било да се у њима траже бројеви који задовољавају одређене услове било да се 
решавају неки практични проблеми, 

ПРИМЕР 1.   Одреди све двоцифрене бројеве који су седам пута већи од збира својих 
цифара. 

РЕШЕЊЕ:   Ако је тражени број 10х + у, онда из услова задатка следи да је 10х + у = 7(х + у) 
= 7х + 7у. Тада је 3х = 6у, па је х = 2у . Тражених бројева има четири и то су: 21, 42, 63 и 84. 

ПРИМЕР 2.   Одреди све троцифрене бројеве који су једнаки збиру квад-рата својих цифара.  

РЕШЕЊЕ:  Из услова задатка је 100х + 10у + z = х2 + у2 + z2  3  81 = 243, јер највећа цифра 

може бити 9. Следује да је х  2, па је х = 1 или х = 2.   Ако је х = 1, онда је 100 + 10у + z  = 1 + 

у2 + z2, тј. (у – 5)2 + z(z – 1) = 124.    Како је (у – 5)2  16 и  1+ z(z – 1)  72, то дата једнакост 
није могућа.  
Ако је х = 2, онда је 200 + 10у + z  = 4 + у2 + z2. Како је десна страна највише 166, а лева већа 
од 200, то ни ова једнакост није могућа.  
То значи да такав троцифрен број не постоји. 

ПРИМЕР 3.   Колико има тачака са обе целобројне координате чије је растојање од тачке 
М(6, 7) једнако 5.  

РЕШЕЊЕ:  Нека тражена тачка има координате (х, у). Тада се коришћењем Питагорине 
теореме добија да је (х – 6)2 + (у – 7)2 = 25. Ако се уведу смене х – 6 = а и у – 7 = b, добија се 

једначчина а2 + b2 = 25. За непознате а и b тада важе неједнакости  а   5 и  b   5 и 

разликовањем случаја доби-јају се решења:  а  = 0,  b  = 5;   а  = 3,  b  = 4;  а  = 4,  

b  = 3,     а  = 5,  b  = 0. Тада уређених парова ( а, b) има 2 + 4 + 4 + 2 = 12, па и тражених 
целобројних тачака има 12.  
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ПРИМЕР 4.  Од 20 керамичких плочица у облику квадрата праве се мањи мозаици 
квадратног облика. На колико различитих начина је то могуће учинити? Постоји ли мозаик 
који садржи 10 мањих квадрата?   

РЕШЕЊЕ:  Нека је а број квадратних мозаика странице 1;  b број мозаика странице 2;  c број 
мозаика странице 3 и d број мозаика странице 4. Тада важи једнакост  а + 4b + 9с + 16d = 20 
која је линеарна Диофантова једначина са четири  непознате. Могућа решења дате једначине 
су: 

РБ a b с D а + b + с + d 
1. 20 0 0 0 20 
2. 16 1 0 0 17 
3. 12 2 0 0 14 
4. 8 3 0 0 11 
5. 4 4 0 0 8 
6. 0 5 0 0 5 
7. 11 0 1 0 12 
8. 7 1 1 0 9 
9. 3 2 1 0 6 
10. 2 0 2 0 4 
11. 4 0 0 1 5 
12. 0 1 0 1 2 

Из таблице је јасно да не постоји опција са 10 мозаика, што се може видети и из система 
једначина: а + 4b + 9с + 16d = 20 и а + b + с + d = 10. Тада је   3b + 8с + 15d = 10 и јасно је да 
једначина нема решења. 

ЗАДАЦИ 

1. Када се дати петоцифрен број п помножи са 4 добије се петоцифрен број чије су цифре 
у обрнутом поретку у односу на дати. Од 

2. Када се два троцифрена броја напишу један до другог добије се шестоцифрен број који 
је три пута већи од њиховог производа. О којим бројевима је реч ?  

3. Одреди све целе бројеве а и b такве да је а + b = аb = а : b. 

4. Одреди најмањи природан број који помножен са 2 даје тачан квадрат, а помножен са 3 
даје тачан куб. 

5. За целе бројеве а и b важи 500а  – 7b  = 1. Одреди најмању могућу вредност збира  а + b 
која је природан број. 

6. Одреди најмањи природан број који је 20 пута већи од збира својих цифара.  

7. На колико начина се помоћу судова од 2 и 7 литара може напунити буре чија је 
запремина 1234 литра. Који је најбржи, а који је најспорији начин да се то уради ?   

8. Ученик треба да реши 20 задатака. За свако тачно решење добија се 8 бодова, за 
нетачно решење му се одузима 5 бодова, а задатак који није решаван се не бодује. 
Ученик је сакупио 13 бодова. Колико задатака је тачно решио ? 

9. Збир двоцифреног броја и броја  написаног са истим цифрама у обрнутом реду је 
потпун квадрат. О ком броју је реч ? 
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10. Двоцифрен број је к пута већи од збира својих цифара (к је неки природан број). 
Колико има таквих двоцифрених бројева? 

11. Одреди двоцифрен број чији је квадрат једнак кубу збира његових цифара. 

12. Одреди све троцифрене број који су једаки трећем степену збира својих цифара. 

13. Одреди троцифрен број који је једнак половини збира свих двоцифрених бројева који 
се могу написати од цифара траженог броја.                          

14. Број 2022 представи као збир неколико природних бројева, чији је производ такође  
2022 . 

15. Одреди све природне бројеве п који се не могу приказати као збир два или више 
узастопних природних бројева.  

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Одреди цифре a,b,c,d ако је qdcbaabcd :  (q  1), при чему су дељеник, делилац и 

количник потпуни квадрати природних бројева.  

2) У хОy координатној равни дата је права 4х – 7y = 2022. Колико тачака на датој правој 
имају обе координате целобројне и припадају четвртом квадранту координатне равни?  

3) Одреди све троцифрене бројеве који су за 36 већи од збира квадрата својих цифара.  

4) Збир првих п природних бројева једнака је троцифреном броју са једнаким цифрама. 
Одреди п. 

5) Коцка ивице 13 cm исечена је на 2022 коцке чији су мерни бројеви ивица природни 
бројеви. Одреди димензије тих коцки? Kолико којих коцки има? 

 
 
 

 


