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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА 305:    
РИМСКИ  БРОЈЕВИ  
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1. Допуни једнакости: 
 
 

 
 
 

2.   Допуни “римски” судоку, тако што у сваком реду и свакој колони нађу 
сви римски бројеви од I – VI, али и у сваком правоугаонику буду 
заступљени сви бројеви од I – VI. 

                             
 
3.  Следеће римске бројеве, запиши декадним цифрама: 
 

a) XXXIX 
б)  XL  
в)  XCI  
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4.  Следеће римске бројеве, запиши декадним цифрама: 
 

  а)   XXXIX 
           б)  XL  
                  в)  XCI  

 
5.   Напиши римским цифрама бројеве: 
                 а)  40 и 41 
                 б)  68 и 69 
                 в)  90 и 91 
                 г)  99 и 101 

 
6.   Израчунај: 
 

              
              

7.  Који римски број прве стотине се пише са највише цифара? 
 

8.   У  нетачним „једнакостима“ премести једно палидрвце, тако да се добије  
         тачна једнакост: 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Запиши у декадном запису римске бројеве: 
XXXIX,  LXXVIII, CCXLIII. 

2) Напиши римским цифрама бројеве: 47, 96, 345. 

3) Допуни судоку таблицу: 

 

4) Уочи правило попуњавања и заврши дату шему: 

 

5) У сваком хоризонталном реду (врсти) на слици премести једно палидрвце 
тако да се добије шест тачних једнакости. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

Т 405  
МАГИЧНИ КВАДРАТИ 

 
 

1. Саставити магичан квадрат чији су елементи бројеви 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ? Колики је 
карактеристичан збир тог квадрата ? 

2. Конструиши магичне квадрате чији су елементи:  
а) 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ;  б) 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

3. Попуни празна поља у следећим магичним квадратима: 
 

    6  4   17  13 

 5 7  5        

 1 6   3    9  5 

4. Конструиши магични квадрат тако да му је карактеристичан збир једнак:   
а) 21; б) 30; в) 39 . 

5. Постоји ли магични квадрат чији елементи су бројеви: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13. 

6. Допуни магичне квадрате: 
 

  5     11   15       8 

   4   5   13      13   5    

7          7      11  

  

7. Магични квадрат 4 х 4 допуни бројевима из скупа 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (сваки број се може употребити само 
једном). 
 

   13 

1   10 

16  9  

 14 5 4 
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8. Ако се сваком елементу нагичног квадрата дода један те исти број, добијени квадрат је 
магични. Покажи ову особину примером .  

9. Ако сваки елеменат магичног квад рата помножимо истим бројем доби јени квадрат је 
магични. Докажи ову особину са неколико примера. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Допуни магичне квадрате: 
 

  11        5  

5         7   

  3         6 

 

2) Бројеве 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 распореди у поља магичног квадрата тако 
да је збир бројева по врстама, колонама и дијагоналама једнак. 

 

3) Бројеве 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256 распореди у поља магичног квадрата 
3 х 3 тако да је производ бројева по колонома, врстама и дијагоналама 
једнак. 

 

4) Пет јединица, 5 двојки, 5 тројки, 5 четворки и 5 петица, распореди у поља 
квадрата 5 х 5 тако да су у свакој врсти, колони и дијагонали сви бројеви 
различити а њихов збир по сваком правцу једнак. 

 

5) Да ли се сабирањем два магична квадрата добија нови магични квадрат? 
Прикажи закључак примером.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

Т 505 
СКУПОВИ  

 

1. Колико елемената има скуп двоцифрених бројева? 

2. Колико елемената има скуп свих слова у нашој азбуци 

3. Колико елемената има скуп свих решења  једначине  х - 7 = 19.  

4. Колико елемената има скуп решења  једначине  х + 7 = х. 

5.  Скуп А чине сви парни бројеви мањи од 11. Представи скуп А: а)  набрајањем његових 
елемена; б)  коришћењем заједничког својства. 

6. Дат је скуп В који има запис: В =  х  х је делилац броја 24. 
Напиши скуп В тако што ћеш набројати све његове елементе. 

7. Дати су скупови:  А =  р  р је прост број и р < 24  и В =  х  х  N и 6  х < 15  

Одреди скупове: а) А и В; б) А  В и А  В, А \ В и В \ А.  

8. Дати су скупови :  А  =  x  x  N  и  x  7 , B  =  y  y  N  и  5  y < 9 ,   

C  =  z  z  N  и  2 < z  6 . Одредити  (А  B) \ C. 

9. Да ли је унија скупа простих и скупа сложених бројева једнака скупу природних 
бројева? 

10. Шта је пресек скупа простих и скупа сложених бројева? 

11. Скупови А и В који су подскупови неког скупа Ѕ и који немају заједничких елемената 
називају се дисјунктни скупови. Наброј три примера дисјунктних скупова. 

12. Нека је А скуп делилаца броја 24, а В скуп делилаца броја 36. а) Одредити А и В.  
б) Ако је D скуп заједничких делилаца бројeва 24 и 36, одреди највећи и најмањи 
заједнички делилац. 

13. Колико подскупова има скуп А =  5, 6, 7 ? 

14. Нека је Х скуп слова која чине реч МАТЕМАТИКА, а У скуп слова која чине реч 
ТАКМИЧЕЊЕ.  Колико двочланих подскупова има пресек скупова Х и У?  
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15. Дати су скупови А =  1, 2, 3, 4, 5  и В =  4, 5, 6, 7, 8 . Одредити скуп X ако је  

X  (А  В) , X  А = А \ В и X  В = В \ А.  Колико има природних бројева мањих 
или једнаких 1000 који нису дељиви ни са 2, ни са 3, ни са 5? 

16. Нека је  Ѕ =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 .Постоје ли такви скупови А и В за које  важи  

А  В = Ѕ и А  В = , при чему су збирови елемената скупова А и В  једнаки. 

 
ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 
1)   Напиши све елементе скупа А, ако је скуп А дефинисан, на следећи начин:   

А =   x   x je двоцифрен прост број мањи од 50 . 

2)   Колико поскупова има скуп   1, 3, 6, 8 . 

3)   Дати су скупови: А = а   аN и а  7;  B =  b  bN и  4   b <  9. 
Одредити елементе скупа C, ако је C = { c  cN и c = а + b, аА и bB . 

4)   Ако је M скуп великих штампаних слова ћирилице, а N скуп великих 
штампаних слова латинице, одредити M  N. 

5)   Одредити скупове А, В и С ако је:  
А  В  С=  1, 2, 3, 4, 5, 6 , (А  С)  (В  С) = ,  
А \ В = { 1, 3, 5 , С \ В =  2,  4  и  (А  В) \ С =  6 . 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 

Т 605  
ОДНОС СТРАНИЦА И УГЛОВА ТРОУГЛА 

 
1. Дужине страница троугла су узастопни природни бројеви. Да ли је то увек могуће? 

2. Ако је АВ = 7 и ВС = 11, у којим границама се креће страница СА?  

3. Постоји ли троугао чије су странице дужине 100, 100 и 199? 

4. Симетрала угла на основици и угла у врху једнакокраког троугла секу се и граде угао 
од 61о. Шта је веће основица или крак датог троугла? 

5. Доказати да је свака страница троугла мања од полуобима тог троугла. 

6. Дат је троугао са целобројним страницама чија је једна страница 100 cm, а друга  
103 cm. Колики је најмањи, а колики највећи могући обим троугла? 

7. Одредити све троуглове чији је обим 10 cm, а мерни бројеви страница су цели бројеви. 

8. Дат је троугао АВС такав да је АВ = 7 cm и ВС + СА = 15 cm. У којим границама је 
одређена дужина дужи ВС? 

9. Дат је троугао АВС такав да је АВ = 7 cm и ВС - СА = 5 cm. У којим границама је 
одређена дужина дужи ВС. 

10. Симетрале углова троугла АВС секу се у тачки М. Доказати да је тачка М најближа 
темену највећег угла. 

11. Симетрала унутрашњег угла троугла дели наспрамну страницу на два дела. Доказати да 
је сваки од тих делова мањи од суседне странице.  

12. У једнакокраком троуглу АВС (АС = АВ) основица ВС је продужена преко темена С до 

произвољне тачке D. Доказати да је АВС > АDC. 

13. У унутрашњој области троугла АВС дата је тачка М. Доказати да важе неједнакости:   

          а) АМВ > АСВ ;   б) АМ + МВ < АС + ВС . 

14. У унутрашњој области троугла АВС дата је тачка М. Доказати да је збир дужи   
АМ + ВМ + СМ већи од полуобима, а мањи од обима троугла АВС.  
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15. Ако је D произвоqна тачка странице АВ троугла АВС, тада је АC + BC - АB < 2CD. 
Доказати. 

16. На симетрали спољашњег угла код темена С троугла АВС изабрана је произвоqна тачка 
М. Доказати да је МА + МВ > АС + ВС.  

17. У једнакокраком троуглу АВС (АС = ВС), тачке А1 и С1 су средишта страница ВС и АВ. 

Симетрале страница ВС и АВ секу се у тачки О, тако да је А1ОС1 = 121о. Шта је веће 
основица АВ или крак АС ?  

18. Дат је једнакокраки троугао АВС (АС = ВС), а угао на основици је 50о. На продужетку 

крака ВС (преко темена С) дата је тачка М, тако да је ВС = СМ. Доказати да је АМ  
АВ и АМ > АВ.  

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Симетрале углова на основици АВ једнакокраког троугла АВС (АС = ВС) секу се у 
тачки Ѕ. 
а) У којим границама је дефинисан угао АЅВ? 
а) Ако је угао АЅВ једнак 118о, шта је веће основица АВ или крак АС троугла АВС.   

2) Хипотенуза правоуглог троугла је два пута већа од катете тог троугла. Израчунај углове 
тог троугла. 

3) Нормала конструисана из једног темена троугла на наспрамну страницу назива се 
висина троугла. Доказати: а) Висина троугла мања је или једнака од сваке странице са 
којом има заједничко теме. б) Збир висина троугла мањи је од обима троугла. 

4) У једнакокраком троуглу АВС (АВ = АС) тачка D је средиште основице ВС. Ако је М 

произвоqна тачка на краку АС, онда је  DB - DМ  < АB - АМ. Докажи. 

5) У троуглу АВС права ѕ је симетрала спољашњег угла код темена А. Нека је В' подножје 
нормале из темена В на праву ѕ. Доказати да је тада ВВ' + СВ' > АВ + АС.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА 705 
ПИТАГОРИНА  ТЕОРЕМА   

 
 

1.  РАЗНИ ДОКАЗИ ПИТАГОРИНЕ ТЕОРЕМЕ 
 
        Oсновне чињенице везане за Питагорину теорему познате су из редовне наставе. Циљ 
ове теме је да пружи нешто више информација о  историји и разним доказима Питагорине 
теореме. 
 
          Историјски подаци говоре да су још Вавилонци знали Питагорину теорему. Стари 
Египћани су при раду на својим велелепним грађевинским објектима користили обрнуту 
Питагорину теорему и за конструкцију пра-вог угла користили конопац са 12 једнаких 
сегмената који су били раздво-јени са 12 чворова (3 + 4 + 5 = 12). Крајеви конопца су били 
завезани, тако да је добијена затворена целина. Чворови су затезани између три стуба, тако 
да између стубова буду 3, 4 и 5 сегмената. На тај начин је добијан троугао у коме је наспрам 
сегмента од 5 чворова био прав угао. 
 
            Легенде кажу да је Питагора само формулисао чувену теорему, а да су доказ, 
касније, извели његови ученици. По легенди, подлога којом се кретао Питагора био је мозаик 
који се састојао од мноштва једнакокрако-правоуглих троуглова. Питагора је уочио да 
квадрат над хиптенузом најма-њег троугла садржи 4 таква троугла, а квадрати над катетама 
по два таква троугла. Квадрат над хипотенузом мало већег троугла АВС (види слику лево) 
садржи 8 мањих троуглова и има површину 8Р, а квадрати над катетама по 4 троугла 
површине 4Р.  
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          Верује се да се Питагорини ученици нису бавили никаквим великим рачуном. Они су 
само уопштили Питагорин поступак (види слику десно). Квадрат конструисан над 
хипотенузом с има површину с2 = 2Р1 + Р2. Збир површина квадрата конструисаних над 
катетама а и b једнак је а2 + b2 =    Р1 + Р2 + Р1 = 2Р1 + Р2. Закључак је да је а2 + b2 = с2.  
 
        У математичкој литератури овај доказ Питагорине теореме се везује за аутора Марегу 
и датира из 1887. године.  
 
            Подаци који се могу наћи на разним релевантним сајтовима говоре да од Питагориног 
времена до данас Питагорина теорема побуђује велико интересовање и да се и до данашњих 
дана математичари у свету баве новим доказима Питагорине теореме. Неки аутори сматрају 
да је број разли- читих доказа Питагорине теореме близу 500, а  сигурно је да их данас има 
више од 400. У наставку ове теме приказују се неки кратки и елегантни докази који као 
метод доказивања углавном користе једнакост површина. 

ПРИМЕР 1.  Еуклидов доказ ( Античка Грчка - трећи век п.н.е.): 
Нека је АК + КВ = х + у = АВ = с.   
Нека су АСDE, BCFG и ABMN квад-рати конструисани над 

страницама а, b и с правоуглог АВС (АСВ = 90о). Тада су 

подударни АВЕ и АСN, јер је АЕ = АС = b, ВАЕ = А + 

90о = САN и АВ = АN = с. Из уочене поду- дарности 

троуглова следи једнакост њихових повшина, па је b  b/2 = 
b2/2 = сх/2, тј. b2 = сх.  
На сличан начин се доказује и подударност троуглова АВG 

и ВСМ. Из једнакости њихових површина добија се а  а/2 = 
а2/2 = су/2, тј. а2 = су. Тада је а2 + b2 = су + сх = с(х + у) =    

с с = с2  

ПРИМЕР 2.   Симпсонов доказ (Париз 1766. године): 

Површина квадрата конструисаног над дужи а + b је Р = (а + b)2 = а2 + b2 + 2аb.   С друге 
стране површина квадрата је збир површина квадрата странице с и четири правоугла троугла 
чије су катете а и b. Дакле Р = = с2 + 4аb/2 = с2 + 2аb. Изједначавањем израчунатих површина 
добија се Р = а2 + b2 + 2аb =  с2 + 2аb, па је а2 + b2 =  с2.  

 

 

 

 

 

 

Овај доказ се врло често користи, јер је један од најкраћих и најједноставнијих.  
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ПРИМЕР 3.  Гарфилдов4 доказ ( САД -  око 1860. год.): 
Ако се правоуглом троуглу АВС доцрта подударан правоугли троугао ВDЕ (види слику) 
добија се трапез АСDЕ, при чему је добијени троугао АВЕ једнакокрако правоугли, јер је 

АВЕ = 180о – ( + ) = 180о - 90о = 90о. Како су основице трапеза а и b, а висина а + b, то је 

површина добијеног трапеза је ab
babababa

ba
ba

P 












22

2

2

)(
)(

2

)( 22222

.  

С друге стране површина трапеза се састоји  од два правоугла троугла чија је укупна 

површина аb и једнакокрако-правоуглог троугла чија је површи-на једнака 
2

2c
. Дакле,  

22

222 c
abab

ba
P 


 . Из добијене једна-кости је  а2 + b2 =  с2. 

 
ПРИМЕР 4.  Кавамурин доказ (Окленд 1975. године): 

Кавамурин доказ почива на конструкцији која датом правоуглом троуглу АВС чије су катете 
ВС = а и АС = b доцртава њему подударан правоугли троугао СЕD чије су катете СЕ = а и 

ЕD = b. Како је у четвороуглу АСВD ВАС = СDЕ  и како је АС  DЕ, то су и дијагонале 
АВ = с и СD = с међусобно нормалне (углови са нормалним крацима). Због тога је повр-шина 

четвороугла  АВСD једнака 
22

2ccc



. Површина четвороугла АВСD једнака је и збиру 

површина троугла СВD и АСD, па је  
222

2 bbaac 



 = =

22

22 ba
 . Из добијене једнакости 

директно следи да је а2 + b2 =  с2 . 

ПРИМЕР 5.  Бхаскарин доказ ( Индија 12. век): 
Бхаскарин доказ следи из модела који чине четири подударна 
правоугла троугла  (види слику), при чему је АВ = с, ВС = а и АС =  
b. Из једнакости углова HAF, BGD, ABC и GHE следи паралелност 
правих CF и DE, односно CD и EF, па је четвороугао CDEF квадрат 
чија је страница а – b.  Из једнакости повр-шина квадрата странице 
с и збира површина четири правоугла троугла чије су катете а и b и 

квадрата странице а – b добија се   
2

422 ab
bac  , па је а2 – 2аb 

+ b2 + 2аb = с2. Из добијене једнакости следи  а2 + b2 =  с2 .   
 

                                                
4   Džems Abraham Garfild (1831 – 1881) је био амерички председник.  
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    Наведени докази су изведени углавном коришћењем подударности и једнакости повр-
шина. У осмом разреду ће бити прилике да се упознају и докази Питагорине теореме који се 
ослањају на сличност.  

 
 

2.  ПРИМЕНА ПИТАГОРИНЕ ТЕОРЕМЕ 
НА ТРОУГАО 

 
 
              Питагорина теорема је важно математичко тврђење које се приме-њује у многим 
проблемима и математичким дисциплинама. Примери и задаци који следе су само неки од 
проблема који приказују велике могу-ћности њене примене на троугао. 

      Обрнута Питагорина теорема даје јасан критеријум да одређивање да ли је дати 
троугао правоугли или није. Ако странице а, b и с троугла задовољавају једнакост а2 + b2 = с2 

троугао је правоугли. У супротном тро- угао није правоугли, што значи да је оштроугли или 
тупоугли. Логично се намеће питање: када је дати троугао оштроугли, а када тупоугли?   

ПРИМЕР 6.  Ако је троугао АВС оштроугли, онда за cmранице а, b и с троугла (с је највећа 

cmраница) важи неједнакоcm а2 + b2   с2. Докажи.  

Решење: Ако је АВ = с пречник кружни-це, онда се теме С 
налази изван троугла, јер је угао код темена С оштар 
(зашто?). Нека та кружница страницу АС сече у тачки D и 
нека су дужи СD = х и ВD = h. Тада применом Питагорине 
теореме на правоугле троуглове АВD и ВСD, добија 
једнакости: с2 = (b – х)2 + h2 и h2 = а2 – х2. Тада је и с2 = b2 – 

2bх + х2 + а2 – х2 = а2 + b2 – 2bх. Како је  2bх  0, то је  а2 + b2 

  с2.  

ПРИМЕР 7.  Ако се над cmраницама правоуглог троугла са спољње cmране конcmруишу 
једнакоcmранични троуглови, одредити релацију која важи за површине тих троуглова?  

РЕШЕЊЕ:  Нека су а и b катете, а с хипотенуза правоуглог троугла. Тада су површине 
конструисаних једнакостраничних троуглова, редом, једнаке: 

.
4

3
,

4

3
,

4

3 222 c
P

b
P

a
P cba   Ако саберемо површине Ра и Рb  добија се Ра + Рb  =  

 
.

4

3

4

3

4

3 2222 baba 
  Како је дати троугао правоугли, то је а2 + b2 =  с2, па је  Ра + Рb  

= Рс.   

ПРИМЕР 8.  Око једнакокраког троугла , чија је основица 48 
cm, а крак    40 cm, описана је кружница. Одреди полупречник 
те кружнице. 
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РЕШЕЊЕ: Нека је D средиште основице АВ и О центар описаног кружнице. Применом 

Питагорине теореме на троугао АСD  добија се h2 = 402 – 242 = 64  16, па је АD = h = 8  4 = 
32. Из правоуглог троугла СDО следи  R2 – (h – R)2 = 242 . Значи да је R2 – 322 + 64R – R2 
=576. Дакле 64R = 576 + 1024 = 1600. Решавањем последње једначине добија се да је траже-
ни полупречник R = 1600 : 64 =  25 cm. 
 
ПРИМЕР 9.  У једнакокраком троуглу углови на основици су 15о. Одреди однос основице и 
крака тог троугла. 
 
РЕШЕЊЕ: Нека је дати троугао ABC и нека су његове странице: основица AB = 2х и краци 
AC = BC = 2у. Ако је тачка D симетрична са тачком В у односу на праву АС, онда је дуж ВD  

нормална на праву АС. Нека се праве АС и ВD секу у тачки Е. Како је ВСЕ спољашњи  угао 

АВС, то је ВСЕ = 15о + 15о = 30о, па је ВСD = 60о и троугао ВСD је једнакостраничан.  

 

Тада је дуж ВЕ = у и СЕ = 3y . Применом Питагорине теореме на троугао АВЕ добија се 

(2х)2 = (2у + 3y )2 + у2 = 4у2 + 34 2y + 3у2 + у2 = 8у2 + 34 2y . Следи да је (2х)2 : (2у)2 = 2 

+ 3 , па је коначно 2х : 2у = 32 . 

ПРИМЕР 10.  Тежишне дужи конcmруисане из темена оштрих углова правоуглог троугла су 

52 и 73 . Колика је хипотенуза троугла? 

 

РЕШЕЊЕ:  Нека је катета ВС = а = 2х и катета АС = b = 2у.  
Из правоуглог троугла АА1С следи да је  
              ta

2 = х2 + (2у)2 = х2 + 4у2 = 52  
а из правоуглог троугла ВВ1С следи да је          
              tb

 2 = (2х)2 + у2 = 4х2 + у2 = 73. 
Ако  се горње једнакости саберу добија се  
             5х2 + 5у2 = 125  или  х2 + у2 = 25.   
Како је с2 = 4х2 + 4у2 = 100, то је тражена хипотенуза  с = 10.  

        Претходни проблем је решен, али то не мора да значи да 
је и рад на њему завршен. Од читалаца се очекује да наставе истраживање и код овог (али и 
код неких дугих) проблема и себи поставе и одговоре на низ могућих питања. На пример:  

 Могу ли се одредити катете датог троугла? 
 Колики је обим, а колика површина троугла? 
 Колики је полупречник описане, а колики уписане кружнице? 
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 Колика је хипотенузина висина? 
 Колики су делови на које хипотенузу дели њена висина? 
 Има ли неких занимљивих веза између добијених података?   

 
 

ЗАДАЦИ  
 

1. Полупречник кружнице је 13, а тетива 10. Колико је растојање тетиве од центра 
кружнице? 

2. Ако је троугао АВС тупоугли, онда за странице а, b и с троугла (с је највећа страница) 

важи неједнакост а2 + b2  с2. Докажи.  

3. Странице троугла су: а) 24, 10 и 26; б) 7, 8, 9. Да ли су дати троуглови оштроугли, 
правоугли или тупоугли? 

4. Ако се над страницама правоуглог троугла са спољње стране конструишу једнакокрако-
правоугли троуглови тако да су странице датог троугла хипотенузе конструисаних 
једнакокрако-правоуглих троуглова, у каквој релацији су површине конструисаних 
троуглова?  

5. На висини СС' троугла АВС изабрана је произвољна тачка М. Докажи да је АС 2 – ВС 2 = 
АМ 2 – ВМ 2.  Већа катета правоуглог троугла је за 10 мања од хипотенузе, а за 10 већа од 
мање катете. Колико таквих правоуглих троугла постоји? 

6. Крак једнакокраког троугла је 6, а један његов угао 135о. Израчунај површину тог 
троугла. 

7. Катета правоуглог троугла је 6, а тежишна линија која јој одговара је 5. Израчунај обим 
и површину тог троугла. 

8.  Дат је троугао АВС, тако да је  АВ = 15 cm, ВАС = 60о и АС = 8 cm. Израчунај висине 
датог троугла.  

9. Израчунај обим троугла ако је једна страница 24 cm, а њој одгова-рајућа висина и 
тежишна дуж 8 cm и 10 cm.   

10. Хипотенуза АВ је три пута већа од катете ВС. На катети АС уочена је тачка М, тако да је 
АМ : СМ = 1 : 7. Шта је веће: АС или ВМ? 

11. Странице троугла су 10, 17 и 21. Израчунај висину троугла која одго-вара највећој 
страници троугла. Колика је површина тог троугла?  

12. Дат је троугао АВС. Странице које садрже тачку С имају дужине 25 и 30, а висина из 
истог темена је 24. Докажи да је дати троугао једнакокраки, израчунај све његове висине 
и површину троугла. 

13. Ако је обим троугла О = 2ѕ, а површина Р, онда је дужина полупреч- ника кружнице 

уписане у дати троугао .
s

P
r   Докажи. 

14. Странице троугла су 12, 16 и 20. Колико пута је полупречник круга описаног око 
троугла већи од полупречника круга уписаног у троугао? 
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15. Кружница уписана у правоугли троугао АВС додирује хипотенузу АВ у тачки М. Ако је 
АМ = т и ВМ = п, докажи да је површина тог троугла једнака тп. Одреди катете тог 
троугла, ако је  АМ = 5 и ВМ = 12. 

16. Одреди све тупоугле троуглове чије мерни бројеви страница су три уазастопна природна 
броја.  

17. У правоугли троугао чије су катете 21 и 28 уписан је квадрат чије су две странице на 
катетама троугла, а четврто теме на хипотенузи троугла. Израчунај дужине одсечака на 
које четврто теме дели хипотенузу. 

18. За које је вредности природног броја п, троугао чије странице имају дужину п – 1, п и п + 
1, оштроугли? 

19. Снажна олуја поломи стабло високо 16m и при том врх дрвета падне 8m далеко од 
подножја стабла. На којој висини се поломило стабло? 

20. Израчунај површину правоуглог троугла чија је хипотенуза 12сm, а један оштар угао је: 

а) 15; б) 22 30’ . 

21. Ако је у правоуглом троуглу један угао једнак 15 онда је хипотену-зина висина четири 
пута мања од хипотенузе. Докажи. 

22. Унутрашњи углови троугла односе се као 2 : 3 : 7. Дужина највеће странице троугла је 
1m. Одреди дужине осталих страница троугла.  

23. Дат је правоугли троугао АВС чије су катете: АС = 5  и ВС = 2 5 . На хипотенузи АВ 

изабрана је тачка М, тако да је СМ = 5 . Одреди обим и површину троугла ВСМ. 

24. Дат је троугао чије су странице 5, 12 и 13. Постоји ли у унутрашњој области тог троугла 
тачка М таква да су сва три нормална растојања тачке М од страница датог троугла мања 
од 2?  

25. Ако су а и b катете, а с хипотенуза правоуглог троугла, онда је полупречник кружнице 
уписане у правоугли троугао једнак (а + b – с)/2. 5 

26. Дат је правоугли троугао АВС у коме је хипотенузина висина СС' = h. Нека су  r, r1, r2  

редом полупречници кружница уписаних у троуглове АВС, АСС' и ВСС'. Докажи да је    
r + r1 + r2 =  h.  

27. Мерни бројеви дужина страница троугла су три узастопна природна броја. Висина која 

одговара средњој страници дели дели ту страницу на одсечке х и у (х   у). Докажи да је 
х – у = 4.    

 

 

                                                
5   У тексту се често користе термини кружница (кружна линија) и круг. Ти термини се односе на кружну      
     линију(кружницу) и скуп тачака у равни који представља унутрашњост кружне линије (укључујући и  
      кружницу). У тексту задатака је, по некад, немогуће прецизно појашњавати на који термин се мисли,  
        али је из формулације јасно о чему се ради (на пример, ако се тражи обим и површина неког круга, онда је  
      јасно да се тражи обим кружнице и површина круга). 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 
 

1) Полупречник кружнице је 13, а тетива 10. Колико је растојање тетиве од 
центра кружнице? 

2) Дат је троугао АВС, тако да је  АВ = 15 cm, ВАС = 60о и  
АС = 8 cm. Израчунај висине датог троугла.  

3) Странице троугла су 10, 17 и 21. Израчунај висину троугла која 
одговара највећој страници троугла. Колика је површина тог троугла?  

4) Ако су а и b катете, а с хипотенуза правоуглог троугла, онда је 
полупречник кружнице уписане у правоугли троугао једнак  
(а + b – с)/2.  

5) У једнакокраком троуглу углови на основици су 15о. Одреди однос 
основице и крака тог троугла. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

Т 805 
ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН 

 

1.    У равни   је дато 10 различитих тачака. Колико најмање, а колико највише правих је 
одређено паровима датих тачака? Могу ли дате тачке одређивати тачно 10 правих? 

2.    Дато је 7 различитих тачака. Колико дужи одређују дате тачке? 

3.   Може ли 5 различитих тачака које припадају равни  одређивати: а)  5 правих:  б)  8 
правих;  в)  11 дужи?  Одговарајућим цртежима илуструј могуће ситуације.  

4. На страницама троугла АВ, ВС и СА троугла АВС  дато је редом 5, 6, 7 тачака. Колико 
правих и колико дужи одређују дате тачке ако: а) скуп датих тачака не подразумева 
тачке А, В и С; б) уколико скуп датих тачака подразумева и темена А, В и С?  

5.   Одредити природан број п, ако п тачака одређује тачно 120 дужи. 

6.  Број дијагонала конвексног многоугла већи од броја његових страница за 33. Колико 
темена има тај многоугао? 

7.  Нека су А1, А2, А3, А4, А5  различите тачке које припадају кружници k(O, r). Колико је: 
а) најмање; б) највише правих одређено паровима тачака O, А1, А2, А3, А4, А5? 

8.  Колико је правих, а колико равни одређено са 21 тачком, међу којима никоје три нису 
колинеарне, и међу којима нема четворки компланарних тачака? 

9.  Дате су 4 различите тачаке А, В, С и D. Могу ли дате тачке одређивати тачно: а)  1;  б)  
2;  в)  3;  г)  4;  д)  5  равни? Одговарајућим цртежима илуструј могуће ситуације?  

10.    Колико најмање, а колико највише равни одређује п датих тачака у простору? 

11. Праве p, q и r су мимоилазне. На правој p је дато 8, на правој q 9, a на правој  r 10 
тачака. Колико највише равни је одређено датим правама p, q и r и датим тачкама? 

12.   Колики је најмањи број тачака, међу којим нема компланарних, којима је одређено 
укупно 220 равни? 

13.   Дато је 9 међусобно паралелних правих од којих никоје три нису у једној равни. Колико 
равни је одређено паровима датих правих?У равни   дат је конвексан десетоугао, а ван 
рави тачка    тачка S. Колико равни је одређено теменима датог многоугла и тачком S? 
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14.   У простору је дато 11 међусобно паралелних правих, од којих 6 припада равни , а 5  
равни . Колико равни је одређено паровима датих правих?  

15.   У равни    дате су две паралелне праве а и b и тачке А, В и С које не припадају равни 
. Колико најмање, а колико највише равни је одређено датим тачкама? 

16.   У простору је дата тачка Ѕ и 7 правих које садрже тачку Ѕ. Колико најмање, а колико 
највише равни је одређено датим правама? 

17.   Дата је раван , права р која јој припада и тачка М ван равни . Колико има правих које 
садрже дату тачку М и које су мимоилазне са правом p? 

18.   Нека се праве a и b секу у тачки М, а праве b и c у тачки N. Могу ли се праве a и b: а)   
 сећи;  б)  бити паралелне;  в)  бити мимоилазне? 

19.   Тачке  А, В, С, D, А', В', С' и D'  су темена коцке  АВСDА'В'С'D'.  Колико има правих 
одређених датим тачкама и које су паралелне са правом одређеном тачкама С и D? 

20.   Ако је дужина дужи АВ = 7 cm, може ли дужина њене ортогоналне пројекције на раван  
  бити: а) 5 сm;  б)  7 сm ;  в)  9 сm? 

21. Дужина дужи АВ је 12 ст, а дужина њене ортогоналне проје- кције на раван   је 6 ст. 

Колики угао образују права одређена тачкама А и В и раван ?  

22.   Ако је угао између праве одређене тачкама А и В и равни   једнак 45o, одреди однос 
дужина дужи АВ и њене ортогаоналне пројекције на раван , ако су тачке А и В са исте 
стране равни . 

23.  Ако је однос дужине дужи АВ (тачке А и В са исте стране равни ) и дужине њене 

ортогаоналне пројекције на раван  једнак 2 : 3  . Одреди угао између праве одређене 

тачкама А и В и равни . 

24.   Удаљеност тачке А од равни  је за 3 ст већа него тачке В од равни  (тачке А и В са 
исте стране равни ). Колика је дужина дужи АВ, ако ортогонална пројекција дужи АВ 
на раван  има дужину 4 сm?  

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

1)   Може ли 10 тачака у равни, одређивати 25 правих? Ако може какав је тада међусобни 
положај тих тачака? 

2)   Нека се праве a и b секу у тачки М, а праве b и c у тачки N. Могу ли се праве a и с:  
а)  сећи;  б)  бити паралелне;  в)  бити мимоилазне? 

3)   Колико дужи, а колико равни одређују темена коцке АВСDА'В'С'D'?   

4)   Тачке  А, В, С, D, А', В', С' и D'  су темена коцке  АВСDА'В'С'D'.  Колико има правих 
одређених датим тачкама и које су: а)  паралелне; б) нормалне; в) мимоилазне са 
правом одређеном тачкама С и D? 

5) Дужина дужи АВ је 12 ст, а дужина њене ортогоналне пројекције на раван   је 6 ст. 

Колики угао образују права одређена тачкама А и В и раван ?  


