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НЕКОЛИКО РЕЧИ НАМЕЊЕНИХ УЧИТЕЉИМА и НАСТАВНИЦИМА -   
КОРИСНИЦИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЧАСОПИСА „ДИОФАНТ“ 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

 Из прва два броја електронског часописа „Диофант“ видели сте његову структуру и 
задатке које предлаже за додатну наставу математике у основним школама. Циљ овога 
обраћања је да објаснимо неколико важних појединости везаних за наш, а надам се и ваш, 
часопис. 

    У сваком броју часописа налази се по једна тема за један разред за додатну наставу 
математике, Оквирни план и програм сте видели у прошлом броју и уочили да тај програм  
проширује и продубљује садржаје редовне наставе математике, а у потпуности прекрива 
програм додатне наставе математике и програм математичких такмичења. Свака тема садржи 
више задатака и немогуће је све то урадити за један час додатне наставе, колико је 
учитељима и наставницима на располагању. То значи да при реализацији сваке теме остаје и 
неколико задатака за даље увежбавање и самостални рад ученика. Једна тема садржи домаћи 
задатак (5 задатака) и представља могућност да се ученик опроба са задацима који су заним-
љиви, али најчешће не директну примену  вежбаног, већ траже још мало мисаоног напора и 
креативности, али и истрајности да се решење напише што краће и потпуно јасно.  

      Задаци који су дати нису идеални, али су у највећем броју случајева систематично изло-
жени. Они нису увек ни без грешака (надам се не много) којих има и словних и бројевних и 
по некад су и у недовољно јаснима формулацијама задатака. Молим да ми укажете на те 
грешке и боље и за ученике прихватљивије формулације, као би у наредним годинама часо- 
пис имао савршенији облик. 

        Истовремено вас позивам и на сарадњу која може бити не само у поправљању грешака 
о којој је већ било речи, већ и на ктиван допринос да часопис буде још занимљивији и квали- 
тетнији. У том смислу сарадња може бити усмерена на интересантне проблеме везане за 
изложене теме и њихову допуну, већ и за нове теме и проблеме конституисане по принци-
пима на којима часопис почива. 

       Неке колеге се интересују за решења задатака, па их одмах у старту морам разочарати, 
јер не желимо да од ученика – корисника часописа правимо машине за учење решења задата-
така, већ особе које читају, размишљају, анализирају, повезују садржаје, покушавају да 
оригинално реше, конституишу нове идеје ... Уосталом та решења негде и и постоје, а у 
неком од наредних бројева ћемо дати и оријентациони списак могуће литературе. 

     Пишитите, критикујте, предлажите, поправљајте ... и за све што добијемо ми ћемо 
отписати, захвалити, објаснити. 

          С поштовањем и захвалношћу 

др Војислав Андрић               
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 
Т 303 

НИЗОВИ  ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 
 
 

1. Колико чланова имају низови: 
а) 1, 2, 3, ..., 46, 47? 

б) 18, 19, 20, ..., 74? 
в)  2, 4, 6, ..., 88, 90? 

2. Уочи правило по коме се ређају елементи датог низа и напиши три 

следећа члана низа:  5, 8, 11, 14, 17, ...  

3. У сваком од следећих низова бројеви се ређају по неком правилу 
специфичном за сваки низ. Када утврдиш правило, продужи низ за 

најмање још три члана: 
а)  1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 
б)  2, 4, 6, 8, 10, 12 ... 

в)  1, 2, 4, 8, 16 ... 
г)  1, 4, 9, 16, 25 ... 
д)  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... 

ђ)  3, 4, 6, 9, 13, 18 ... 
е)  1, 3, 7, 15, 31 ... 
ж)  100, 99, 97, 94, 90, 85 ... 

4. Који је последњи члан низа:   
а)  77, 67, 57, 47, 37 ...  

б)  88, 77, 66, 55, 44 ... 
в)  66, 63, 60, 57, 54 ... 
г)  58, 54, 50, 46, 42 ... 

д)  82, 65, 50, 37, 26 ... 
ђ)  90, 72, 56, 42, 30, ... 
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5. Који број не припада следећем низу: 

а)  100, 99, 97, 94, 89, 85, 79, 72 ... 
б)  4, 9, 14, 19, 24, 28, 34, 39 ... 
в)  1, 3, 6, 10, 15, 22, 28, 36, 45 ... 

г)  1, 3, 6, 10, 15, 22, 28, 36, 45 ... 
д)  2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23 ... 

ђ)  8, 17, 26, 35, 44, 52, 62, 71 ... 

6. Дат је низ бројева: 1, 2, 3. Написати следећих пет чланова низа ако је 
сваки следећи члан низа једнак збиру претходна три члана низа.  

7. Дат је низ бројева: 2, 6, 12 ... Написати следећих пет чланова низа ако је и 
сваки следећи члан низа једнак производу два суседна природна броја.  

8. Овај задатак садржи двадесет три речи. Написати низ бројева тако да 

сваки члан низа представља редом број слова у свакој речи овог задатка. 

9. Написати низ А кога чине прва слова сваке речи овог задатака и низ В 

кога чине последња слова сваке речи у овом задатку. 

10. Дата су прва два члана низа С : 128, 64.  Сваки следећи члан низа С једнак 

је половини збира претходна два члана низа. Израчунати први непаран 

члан датог низа.  

11. Дата су прва два члана низа: 110, 68. Одредити последњи члан тога низа 

ако је сваки следећи члан низа природан број једнак разлици претходна 

два члана низа.  

  

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Колико чланова има низ: 35, 37, 39, 41 ... 95, 97, 99? 

2) Дат је низ: 2, 9, 16, 23, 30 ...   
а) Напиши правило по коме се нижу чланови датог низа. 
б) Одреди наредних пет чланова низа. 

3) Дат је низ:  98, 85, 73, 62, 52 ...  
а) Напиши правило по коме се нижу чланови датог низа. 
б) Одреди последњи члан датог низа. 

4) Наброј све чланове низа  87, 69, 53, 39, 27 ...  

5) Одредити следећих пет чланова низа: 
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 ... 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

 

Т 403  
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ  

ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 
 
 
 

1. Колико најмање, а колико највише различитих природних бројева треба 
сабрати да би збир био 10? 

2. Одреди збир и разлику највећег парног четвороцифреног броја и најмањег 
непарног троцифреног броја. 

3. Да ли су могуће једнакости: 
а)  2345 + 2347 + 2349 + 2351 = 9393?   
б)  2 + 4 + ... + 2018 + 2020 = 3 345 543? 

4. Колико највише различитих природних бројева треба сабрати да би се 
добио збир 100? 

5. Дата су два шестоцифрена броја. Колико цифара може имати: 

        а) њихов збир;  б) њихова разлика? 

6. Напиши најмањи број који има збир цифара 100. Да ли постоји највећи 
број чији је збир цифара 100?  

7. На колико начина се број 59 може приказати као збир 10 различитих 
природних бројева? 

8. Израчунај збир свих природних бројева мањих од милион чији декадни 
запис садржи само цифру 7. 

9. Колики је збир а колика разлика највећег и најмањег десетоцифреног броја 
чије су све цифре различите? 
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10. Уместо звездица напиши одговарајуће цифре тако да резултат добијених 
операција буде тачан: 
 

 
 

11. Уместо звездица напиши одговарајуће цифре тако да резултат добијених 
операција буде тачан: 

 
 

12. Може ли збир три узастопна природна броја бити: 
а) 156?   б)  247? 

13. Може ли збир четири узастопна природна броја бити: 
а) 177  б) 176  в) 174? 

14. Може ли збир пет узастопних природних бројева бити: 
а)  444; б)  445? 

15. За колико је збир првих 50 парних природних бројева већи од збира првих  
50 непарних природних бројева? 

16. Дат је израз А = 1 + 2 + 3 + ... + 19 + 20.  
Колико сабирака садржи дати збир? 
Могу ли се дати сабирци здружити тако да збир свака два суседна  
износи 21? 
Колико парова таквих сабирака има? 
Колика је вредност израза А?  

17. Користећи претходни задатак израчунај збир  1 + 2 + 3 + ... + 54 + 55. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Збир два броја је 98 765. Одредити сабирке тако да њихова разлика буде: 
а)  најмања могућа; 
б)  највећа могућа. 

2) Број 101 007 написати као збир једног петоцифреног, једног троцифреног и 
једног једноцифреног сабирка. 

3) Може ли збир шест узастопних природних бројева бити: 
а)   444; 
б)   135; 
в)   185? 

4) Израчунај збир прва 43 непарна природна броја. 

5) Израчунај збир првих 39 парних природних бројева. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

 

Т 503 
МАЛА КОМБИНАТОРИКА 

 
 

1. Колико слова има наша азбука?  

2. Колико има двоцифрених бројева? 

3. Колико чланова има низ:  31, 32, 33, 34, ... 76, 77, 78? 

4. Колико делилаца има број 12?  

5. Колико се троцифрених бројева може написати користећи цифре 1, 5 и 8, ако се 
цифре не понављају? 

6. Колико бројева има у низу: 3, 6, 9 ... 321, 324, 327?  

7. Колико бројева има у низу:  2, 7, 12, ... 437, 442, 447? 

8. Колико бројева има у низу:  37, 41, 45, ... 281, 285, 289? 

9. Колико има непарних бројева мањих о 678? 

10. Из града А у град В воде 3 пута, а из града В у град С воде 4 пута. Из града А у град 
С може се стићи једино ако се иде кроз град В. На колико различитих начина 
путник може из града А допутовати у град С ? 

11. Колико има двоцифрених бројева чија је цифра десетица 1, 2 или 3, а цифра једи-
ница 4, 5, 6, 7? 

12. Колико се различитих троцифрених бројева може написати цифрама 1, 2, 3, 4, 5 ако 
се цифре: а) могу понављати;   б) не могу понављати ?  

13. Колико различитих делилаца има број:  а)  20;   б)  72;   в)  360? 

14. Колико петоцифрених бројева се може написати цифрама 6, 7, 8, 9, 0 ако се:  
а) цифре могу понављати;  б) цифре не могу понављати? 

15. Колико има четвороцифрених бројева код којих је:  цифра хиљада - паран број; 
цифра стотина – непаран број; цифра десетица – прост број; цифра јединица – 
сложен број. 
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16. Колико различитих иницијала је могуће  конструисати у српском језику? 

17. На врх планине води 5 путева. На колико начина се може путем попети на врх  и 
сићи у подножје:  а) Ако није важан редослед повратка;  б) Ако се враћамо путем 
којим се нисмо пели;  в) ако се враћамо путем којим смо се пели? 

18. На кружници је дато 10 тачака. Колико дужи је одређено тим тачкама? Колико 
троуглова је одређено тим тачкама?  

19. Одреди најмањи природан број који је дељив са 7 и има тачно 14 делилаца. 

20. Колико се различитих четвороцифрених бројева може написати цифрама 1, 8 и 9,          
тако да се свака цифра употреби бар једном ?  

21. Колико има природних бројева мањих од 10000, који су дељиви са 4 и којима је 
производ цифара 24? 

22. Колико има четвороцифрених бројева код којих је производ цифара паран? 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Колико чланова има низ:  67, 74, 81 ... 2006, 2013, 2020? 

2) Колико има петоцифрених бројева који у свом декадном запису садрже цифре 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 0 ако се: 
а)  цифре могу понављати; 
б)  цифре не могу понављати? 

3) У финалној трци учествује 8 атлетичара. 
На колико начина је могућа подела златне, сребрне и бронзане медаље учесницима 
те трке? 

4) На колико начина 7 ученика могу сести на: 
а)  4 столице (три ученика остају да стоје); 
б)  7 столица (сваки ученик има своју столицу); 
в)  10 столица (три столице остају празне)? 

5) Одреди најмањи природан број који има тачно 13 делилаца (рачунајући јединицу и 
самог себе). 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 
Т 603 

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА  
 
 

1. Колико пута број (- 2) треба помножити самим собом да би  добијени 
производ био:   а)  (- 8);  б)  16. 

2. Колико је (-81) : (-3) : (-3). 

3. Дат је скуп А =  - 17, - 16, ... 19, 20 који је подскуп скупа целих бројева. 
Израчунај: 
а) збир елемената скупа А; 
б) производ елемената скупа А. 

4. Колико решења има једначина х  у = 6, ако су х и у: 
а)  природни бројеви; 
б)  цели бројеви? 

5. Може ли производ три узастопна цела броја бити а)  (- 1);  б) 0? 
Наброј могуће примере. 

6. Производ 5 узастопних целих бројева је – 720. О којим бројевима је реч? 

7. Може ли производ 4 узастопна цела броја бити 120?   
О којим бројевима је реч? 

8. Колико елемената има низ целих бројева: - 77, - 73, - 69, ..., 27, 31, 35?  

9. Одреди целе бројеве чији је збир једнак њиховом производу и једнак броју  
(-10). 

10. Колико решења у скупу целих бројева имају једначине: 
а) х  у = - 4;  б) х : у = - 4? 

11. Одреди све целе бројеве х и у такве да је х2  у = 192. 

12. Може ли се скуп - 8, - 7, - 6, ..., 7, 8, 9  поделити на неколико дисјунктних 
подскупова тако да производ бројева у сваком од дисјунктних подскупова 
буде једнак? 
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13. У изразу  (-1) * (-2) * (-3) * (-4) * (-5) замени симбол * симболима 
операција +,  –,  и : тако да вредност добијеног израза буде: 
а) 19;    б) 14;   в) – 4. 

14. Да ли је могућа једнакост (-19)(-18)(-17)... (-13)(-12)(-11) = 1234567890? 

15. Да ли је могућа једнакост (-19)(-18)(-17)... (-12)(-11)(-10) = 12345678900? 

16. Одреди 19 узастопних целих бројева чији је збир једнак њиховом 
производу. 

17. Количник два цела броја је – 6. Може ли њихов производ бити - 345? 

18. На кружници је написано 9 целих бројева тако да је њихов производ 1.   
Одреди о којим се бројевима ради и какав је њихов распоред ако је сваки 
број на кружници једнак количнику два претходна броја. Колико 
различитих решења има дати задатак? 

19. Одреди цео број који при дељењу са 2, 3, 4, 5 и 6 даје остатак 1 и који има 
најмању могућу апсолутну вредност.  

20. Количник два цела броја једнак је њиховом производу. Колико има целих 
бројева са таквом особином? 

21. Може ли се из скупа  - 8, - 7, - 6, ..., 7, 8, 9  изоставити један елеменат 
тако да се елементи новог скупа могу поделити на два дисјунктна 
подскупа, при чему је  производ бројева у сваком од дисјунктних 
подскупова једнак?  
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Производ неколико узастопних целих бројева је 120. 
О којим бројевима је реч? Колико има решења? 

2) Колико решења у скупу целих бројева има једначина: х2 у - 13 = 252. 

3) Количник два цела броја је – 7. Може ли: а)  Њихов збир бити 65?  
б)  Њихова разлика бити 64? в)  Њихов производ бити  - 63? 

4) Може ли се из датог скупа Ѕ изоставити један број, тако да се дати скуп Ѕ 
може поделити на два дисјунктна подскупа у којима је производ бројева 
једнак, ако је: 
а)   Ѕ =  1, 2, 3, 4, 5, 6; 
б)   Ѕ =  -1, -2, -3, -4, -5, -6? 

5) Може ли се скуп А =  -111, -110, -109, ... – 3, -2, - 1 поделити на два 
дисјунктна подскупа В и С тако да је:     
а)  збир бројева у скуповима В и С једнак; 
б)  производ бројева у скуповима В и С једнак. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 
 

Т 703 
КВАДРАТ ЗБИРА И ЗБИР КВАДРАТА 

 
 
 

      Нека су а и b рационални бројеви. Логично, се поставља питање  
вредности израза (а + b)2, који се назива квадрат збира (два рационанална 
броја): 

ПРИМЕР 1.   Ако су а  и  b рационални бројеви, докажи да увек важи  
једнакост  (а + b)2 = а2 + 2аb  + b2. 

РЕШЕЊЕ:  По дефиницији је  (а + b)2 = (а + b)(а + b). Применом закона 
дистрибуције за рационалне бројеве добија се (а + b)2 = (а + b)(а + b) =  а(а + b ) 
+ b(а + b) =  а 2 + аb +  bа + b2 = а 2 + аb +  аb + b2,  па је коначно  (а + b)2 = а2 + 
2аb + b2.  

Добијена формула (а + b)2 = а2 + 2аb + b2 је формула за квадрат збира и   
једнако успешно се примењује и у форми а2 + 2аb + b2 = (а + b)2.   

ПРИМЕР 2.   Ако су а  и  b рационални бројеви, када је тачна једнакост (а + b)2 
= а2 + b2?  
 
РЕШЕЊЕ:  Из услова задатка следи (а + b)2 = а2 + 2аb + b2 = а2 + b2. Јасно је да 
једнакост важи ако и само ако је 2аb = 0. тј. ако су један или оба броја   а и b 
једнаки 0.   

Доказана формула има и своју геометријску 
интерпретацију. Посматрајмо квадрат чија је 
страница а + b. Са слике се јасно види да се дати 
квадрат састоји из два квадрата чије су странице а, 
односно b и два правоугаоника чије су странице а и 
b. Дати квадрат има површину (а + b)2. Површина 

 



  15 

датог квадрата очигледно је једнака збиру површина два квадрата а2 + b2  и 

површине два правоугаоника 2аb.  Збиром свих уочених површина добија се да 
је (а + b)2 = а2 + 2аb  + b2. 

ПРИМЕР 3.  Нека је п природан број. Израчунај квадрат броја 10п + 5.    

РЕШЕЊЕ:   На основу доказане формуле о квадрату збира добија се једна-кост 
(10п + 5)2 =  

(10п)2 + 2 10п  5 + 52 = 100п2 + 100п + 25. Применом закона дистрибуције 
добијамо да је (10п + 5)2 = 100п (п + 1) + 25. 

 
Добијени резултат (10п + 5)2 = 100п(п + 1) + 25 омогућује више закључака, а 
најважнији су следећи: 
 Ако је последња цифра природног броја п једнака 5, онда се квадрат таквог 

природног броја завршава бројем 25; 
 Квадрат природног 10п + 5 се рачуна тако што се бројеви п и (п + 1) 

помноже са 100 и добијеном броју дода 25, што практично значи да се 
производу п и (п + 1) са десне стране једноставно допише број 25. 

Тако се применом исказаног правила добија: 

 452 = 100  4  5 + 25 = 2000 + 25 = 2025;  

 1352 = 100  13 14 + 25 = 100  182 + 25 = 18225; 
 752 = 5625. 

ПРИМЕР 4.  Остатак при дељењу квадрата целог броја са 4 може бити 0 или 
1. Докажи. 

РЕШЕЊЕ:  Цео број п може бити паран или непаран, што значи да се може 
приказати у облику: п = 2к  или п = 2к + 1 (к је неки цео број). 
1)  Ако је п = 2к, онда је п2 = 4к2,  па је остатак при дељењу п са 4 једнак 0; 
2)  Ако је п = 2к + 1, онда је п2 = 4к2 + 4к + 1. Добијени број при дељењу са 4 
даје количник к2 + к и остатак 1. 

У решавању математичких проблема се често користи тврђење, које следи 
непосредно из претходног и које није ни мало мање важно од управо доказаног, 
а то је да: остатак при дељењу квадрата целог броја са 4 никада не може бити 2 
или 3.  

* 

Већ смо рекли да, ако су а и b рационални бројеви, онда израз (а + b)2 називамо 
квадрат збира. На сличан начин ако су а и b рационални бројеви, онда израз а2 
+ b2 зовемо збир квадрата два рационална броја. 
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ПРИМЕР 5.  У којим случајевима важи једнакост: (а + b)2 = 2а2 + 2b2? 

РЕШЕЊЕ: Како је (а + b)2 = а2 + 2аb +  b2 =  2а2 + 2b2, то је 2аb = а2 + b2.  То 
даље значи да је а2 – 2аb + b2 = (а – b)2 = 0, па је јасно да тражена једнакост 
важи када су бројеви а и b једнаки.  

Међутим, из претходног примера следи и да је (а + b)2 + (а – b)2 = 2а2 + 2b2, тј. 
да се израз 2а2 + 2b2, за ма коју вредност бројева а и b, може представити као 
збир квадрата бројева а + b и а – b.    

ЗАДАЦИ 

1. Израчунај: а)  (3х + 2)2;  б) (5у - 4)2;  в) (2х + 3у)2. 

2. Koлико је: а)  652;  б)  1952? 

3. Одреди број п, ако је п2 = х2 + 4ху + 4у2. 

4. Докажи да бројеви  2019 и 2020 нису потпуни квадрати.   

5. Да ли је број 666...666 (има п шестица) квадрат неког природног броја? 

6. Одреди остатак при дељењу квадрата целог броја са 3. 

7. Да ли су бројеви 23456789  и 123456789 потпуни квадрати? 

8. Израчунај остатак при дељењу збира квадрата два цела броја са 4. 

9. Може ли се број 2019 приказати као збир квадрата два природна броја?  

10. Ако су а  и  b рационални бројеви, докажи да увек важи  једнакост  
 (а – b)2 = а2 – 2аb  + b2. 

11. Израчунај: 992 + 1012  

12. Израчунај:  (а + b)2  +  (а – b)2. 

13. Докажи да је збир квадрата три узастопна цела броја није дељив са 3.  

14. Палиндром је број који се једнако чита слева у десно, као и здесна у лево. 
Одреди све троцифрене бројеве који су и палиндроми и потпуни квадрати.   

15. Докажи да једначина х2 + у2 = 555 ... 555 (сто петица) нема решења у скупу 
целих бројева.  

16. Ако су х и у рационални бројеви, може ли се број 2х2 + 2у2 приказати као 
збир квадрата два рационална броја?  

17. Постоји ли квадрат природног броја чији декадни запис xxxxxx ...  садржи п  

једнаких цифара, при чему је п  2.  

18. Одреди све просте бројеве р и q, такве да је р2 = 2q2 + 1.    
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19. Постоје ли цели бројеви х и у такви да је  9х2 + 12ху + 4у2  = 1234567? 

20. Колико има целих бројева х и у таквих да је  х2 – 4ху + 4у2 = 169? 

21. Да ли је број 2002 – 399 прост или сложен? 

22. Ако су х и у рационални бројеви, онда је х2 + у2   2ху. Докажи.    

23. Постоје ли прости бројеви  р, q и r  такве да је  р2 + q2 = r?   

24. Одреди све просте бројеве р, q и r такве да је р2 + q2 = r2.   

25. Постоје ли три узастопна цела броја таква да је збир њихових квадрата 
једнак: а) 666 666 666;  б) 2500? 

26. Израчунај остатак при дељењу збира квадрата три цела броја са 4. 

27. Може ли се број 999 999 999 приказати као збир квадрата три цела  броја?  

28. Докажи да збир квадрата четири узастопна природна броја није пот-пун 
квадрат.  

29. Постоје ли четвороцифрени природни бројеви који су и палиндроми и 
потпуни квадрати.   

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Да ли је број 34425 потпун квадрат? 

2) Одреди број п, ако је  п2 = 9х2 + 6х + 1. 

3) Ако су х и у рационални бројеви, може ли се број  х2 + 8у2 приказати 
као збир квадрата два рационална броја?  

4) Да ли је број  2342 + 469  прост или сложен? 

5) Постоје ли прости бројеви р, q, r и ѕ такви да је  р2 + q2 + r2 = ѕ2? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 
 

Т 803 
ПРИМЕНА СЛИЧНОСТИ  

НА ПРАВОУГЛИ ТРОУГАО 

 
        Релација сличности има особине рефлексивности (F  F), симетри-чности 

(ако је F1  F2, онда је и F2  F1) и транзитивности (ако је  F1  F2 и F2  F3, онда 

је и F1  F3) и представља релацију еквиваленције. Релација сличности има 
многобројне и значајне примене у математици, а нарочито у геометрији 
(планиметрија, стереометрија, тригонометрија ...). Циљ ове наставне теме је да 
читаоцима приручника приближи карактеристичне примене сличности на 
правоугли троугао.  

ПРИМЕР 1.   Правоугли троуглови Т1  Т2 су слични ако је: а) један оштар угао 
троугла Т1 једнак једном оштром углу троугла Т2; б) ако су катете троугла F1 
пропорционалне са катетама троугла Т2. 

РЕШЕЊЕ:  Претходна тврђења су директне последице општих ставова о 
сличности троуглова, тј. њихове примене на правоугли троугао.   

ПРИМЕР 2.   Ако су катете а1 и а2  правоуглих троуглови Т1  Т2 пропор-
ционалне хипотенузама с1 и с2  онда су троугла Т1 и Т2 слични. Докажи.  

РЕШЕЊЕ:  Нека је а1 : а2 = с1 : с2  = к, онда је а1 = ка2  и с1 = кс2. Како су 

троуглови Т1  Т2 правоугли, то је b1
2 = c1

2 – a1
2 = к2c2

2 – к2a2
2 = к2(c2

2 – a2
2) = 

к2b2
2 = (кb2)

2, па је b1 = кb2
 и b1 : b2

 = к. Дакле, а1 : а2 = с1 : с2  = b1 : b2
 = к, што 

значи да су тоуглови Т1 и Т2
 слични.  

ПРИМЕР 3.   Ако су а и b катете,  с хипотенуза, h хипотенузина висина, а р и q 
одсечци на које хипотенузина висина дели хипотенузу, онда важи:    а2 = ср, b2 

= qс, h2 = рq, тј. pqhqcbpcа  ,, .  Докажи.  
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РЕШЕЊЕ:  Правоугли троуглови АВС, ВСD и АСD су слични (сви углови су 
једнаки) и из  сличности је: а : b : с = р : h : а =  h : q : b. Тада је а : с = р : а, b : с 
= q : b  и  р : h = h : q и добија се да је а2 = ср, b2 = qс, h2 = рq, или у сличном 
облику pqhqcbpcа  ,, .  

У математичкој науци добијене релације познате су 
као Еуклидови ставови, што довољно говори о 
њиховом значају, као и о чињеници да су ова сазнања 
резултат античке математике.   
 
 

ПРИМЕР 4.  Користећи сличност правоуглих троуглова, тј. Еуклидове ставове 
докажи Питагорину теорему.  

РЕШЕЊЕ:  Како је на основу Еуклидових ставова а2 = рс и b2 = qс, то је       а2 + 

b2 = рс +  qс = с(р + q) = с  с = с2.  

 
ЗАДАЦИ 

 
1.   Хипотенузина висина дели хипотенузу на два дела: 4cm и 9cm. Одреди 

обим и површину тог правоуглог троугла. 

2.    Хипотенуза правоуглог троугла је 25cm, а висина која одговара  
хипотенузи је 12cm. Одреди обим и површину тог троугла. 

3.   Катете правоуглог троугла су 5 и 12. Одреди страницу квадрата који је 
уписан у троугао, ако је једно теме квадрата на хипотенузи, а остала три 
темена на катетама правоуглог троугла. 

4.   Тачка М је подножје хипотенузине висине правоуглог троугла АВС. 
Нормална одстојања тачке М од катета АС и ВС су 36 и 48. Израчунај 
обим и површину тог правоуглог троугла.  

5.   Збир катета правоуглог троугла је 8cm. Може ли хипотенуза тог троугла 
бити 5cm? 

6.    Катете правоуглог троугла су а и b. У ком односу хипотенузина висина 
дели хипотенузу тог троугла? 

7.    Симетрала правог угла у правоуглом АВС троуглу пресеца хипотенузу 
правоуглог троугла у тачки М тако да је АМ = 20 и ВМ = 15. Одреди СМ.   
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8.    Катете правоуглог троугла АВС су AC = 28 и BC = 21. Симетрала правог 
угла АСВ пресеца хипотенузу правоуглог троугла у тачки М, а права која 
садржи тачку М и нормална је на хипотенузу пресеца катету у тачки N. 
Докажи да је ВN = МN.  

9.   У правоугли троугао уписан је правоугаоник MNPQ, тако да су темена  M 
и N на хипотенузи АВ, теме P је на катети ВС и теме Q је на катети АС. 
Одреди однос површина троугла и правоугаоника ако је ВР : РС = 3 : 2.  

10.   Тежишна дуж АА1 и висина СС' правоуглог троугла АВС секу се у тачки Ѕ. 
Одреди размере СЅ : ЅС' и АЅ : ЅА1, ако су катете правоуглог троугла  АС 
= 40 и ВС = 30.  

11.    Ако су а и b катете, с хипотенуза и h хипотенузина висина правоуглог 
троугла, онда је  а + b < с + h. Докажи. 

12.    Ако су а и b катете,  с хипотенуза и h хипотенузина висина правоуглог 
троугла, онда је и троугао чије су странице h, а + b, с + h такође правоугли. 
Докажи. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Висина и тежишна дуж из темена правог угла, правоуглог троугла су 
редом  24 и 25. Одреди  обим и површину тог правоуглог троугла. 

2) Квадрати СМNP и XYZT уписани су у правоугли троугао АВС чије катете 
су АС = 18 и ВС = 24, тако да странице троугла садрже сва темена 
квадрата. Који квадрат има већи обим, ако су темена М и Р, Z и T на 
катетама троугла, а темена N, Х и У тачке хипотенузе АВ датог правоуглог 
троугла. 

3) Нека су m, n и р висине троугла. Ако је 
2 2

1
p p

m n
       
   

 , онда је троугао 

правоугли. Доказати. 

4) Дат је троугао АВС и нека је D подножје хипотенузине висине. Ако су r, r1 
и r2 полупречници кругова уписаних у троуглове АBC, АCD и BCD, онда 
је  r2 = r1

2 + r2
2. Докажи. 

5) Правугаони лист папира АВСD димензија 16cm и 12cm, пресавијен је тако  
да се два наспрамна темена А и С поклопе. Израчунај дужину дужи по 
којој је тај папир пресавијен.  


