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ИНФОРМАЦИЈА 
О ПРОГРАМУ „ДИОФАНТ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 
 

„Диофант“ је програм додатне математике за ученике основних школа. 
Програм „Диофант“ обухвата наставне теме које проширују садржаје редовне наставе у 
школама, продубљују знања сложенијим садржајима, обухватају програме математичких 
такмичења и задовољавају и друга интересовања ученика. 
 
Програм „Диофант“ се реализује се online преко Google mееt платформе и намењен је 
ученицима из целе Србије. 
Ученици имају и звучну и визуелну комуникацију са наставником и могу у сваком тренутку 
да искажу своје идеје, решења, питања ...   
У школској 2020/21. „Диофант“ је постигао добре резултате и велико интересовање ученика. 
Програм „Диофант“ води и реализује др Војислав Андрић са сарадницима. 
 
У школској 2021/22. години програм „Диофант“ ће се реализовати за ученике 3, 4, 5, 6, 7. и 8. 
разреда основне школе. 
Програм се реализује од почетка октобра до краја априла и садржи по 30 двочасовних 
наставних тема за сваки разред.  
Списак тема за сваки разред дат је у броју 2/1 електронског часописа „Диофант“. 
 
Свака наставна тема у програму „Диофант“ подразумева 4 радна материјала која се 
објављују у Google учионици:  
  

 Задаци за рад на часовима (ученици их добијају пре часова) 
 Белешка са предавања (ПДФ запис целог предавања) 
 Домаћи задатак (који ученици решавају и шаљу наставнику на преглед) 
 Решења домаћег задатка (ученици их добијају по истеку рока за слање решења). 

 
С обзиром на актуелно предложене моделе наставе у школама, распоред реализације 
програма „Диофант“ је: 
  

 3. разред – уторак од 18:30 – 19:45 часова 
 4. разред – понедељак од 18:30 – 20:00 часова 
 5. разред – среда од 18;30 – 20:00 часова 
 6. разред – понедељак од 20:00 – 21:30 часова 
 7. разред – уторак од 20:15 – 21:45 часова 
 8. разред – среда од 20:00 – 21:30 часова. 

Настава у 1. полугодишту почиње у понедељак 04. октобра 2021. године. 
Настава у 2. полугодишту почиње у понедељак 17. јануара 2022. године  
 

Цена за online наставу је 300 динара по једном часу (600 динара за једно двочасовно 
предавање). 
Прво присуство програму је бесплатно. 
Уплата се врши тек када ученик приступи настави трајно (до краја школске године). 
Уплата се врши само за часове који следе.  
 

Пријављивање ученика за реализацију програма „Диофант“ врши се преко електронског 
упитника који се попуњава посредством линка  https://forms.gle/EgvrDz4XXuk8FL859 
 
Све остале информације могу се добити путем телефон 065 291 22 00 или путем  
е-maila   diofant2020@gmail.com                                     
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА 307.   
САБИРАЊЕ,  ОДУЗИМАЊЕ,  МНОЖЕЊЕ И 

ДЕЉЕЊЕ  БРОЈЕВА ПРВЕ СТОТИНЕ 
 
 
 

1. Колико је: 
              а)   1 – 2 – 3 + 4   b)   3 · 123 – 3 · 121     

                             c)   2 · 3 · 7      d)   72 : 4 : 2. 

2. Израчунаj вредност израза:. 
                             а)   40 – 15 : 5  b)   16 + 4  6 
                             c)   56 – 40 : 8  d)    23 + 7  10. 

3. У наредним задацима постави заграде тако да се добије тачна једнакост: 
                             а)   60 – 25 : 5 = 7   b)   2 + 3  8 = 40 
                             c)   10 – 4  2 + 9 = 66 d)   1 + 2 – 3 : 3  + 4 – 5 + 6 = 0. 

4. Уместо звездица напиши одговарајуће цифре тако да се добију тачне једнакости:   
                             а)   3* + *5 = 84  b)   ** + * =  107 
                             c)   *** – ** = 2  d)   **  * – * = 1. 

5. У наредним задацима на дату црту напиши  одговарајући број тако да се добије тачна 
једнакост: 

                              а)   55 : __ + 2 = 13 b)   72 : __  +  53 : __ = 9 
                              c)   7 · _  –  7 : __ = 41 d)    65 · __ +  __ : 3 = 66. 

6. Помоћу знакова рачунских операција и, ако треба заграда, написати израз чија је бројна 
вредност 5 помоћу: 

                               а)   3 четворке   b)   4 тројке   
                               c)   5 петица  d)   6 шестица. 

7. Збир неколико бројева је једнак њиховом производу и једнак 12. О којим бројевима је 
реч? 

8. Одредити збир свих двоцифрених бројева који при дељењу са 5 имају количник једнак 
остатку? 

9. Збир два суседна парна броја је 86. О којим бројевима је реч? 

10. Дата су три узастопна непарна броја. Колика је разлика највећег и најмањег од њих? 

11. Дата су четири узастопна природна броја. Колики је њихов збир, ако је производ 
највећег и најмањег једнак 70? 
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12. Колики је збир свих двоцифрених природних бројева који се могу написати помоћу 
цифара 0, 1 и 2? 

13. Збир цифара двоцифреног броја је 5. Колики је збир свих двоцифрених бројева који 
имају ту особину.  

14. Колики је збир свих двоцифрених бројева чији је производ цифара једнак 6? 

15. Дате су цифре 0, 2, 9.  
а)  Користећи дате цифре напиши све могуће двоцифрене бројеве. Колико таквих 
двоцифрених бројева има? 
b)  Колики је збир највећег и најмањег тако добијеног броја? 
с)  Колика је разлика највећег парног и најмањег непарног тако добијеног броја? 

16. Брод низводно плови брзином од 18 km/h, a узводно  брзином од 12 km/h. Колика је 
брзина брода, а колика брзина реке?  

17. На столу има 15 воћки. Јабука и крушака је 12, крушака и брескви је 5. Колико којих 
воћки има? 

18. Мала и велика јабука имају масу 100 грама. Мала јабука и тег од 50 грама, су у 
равнотежи са великом јабуком и тегом од 20 грама. Колика је маса мале, а колика је маса 
велике јабуке? 

 
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

 
 
 

1) Уместо звездица напиши одговарајуће цифре тако да се добију тачне  
једнакости:   

      а)   5* + *6 = 84    b)   ** + * =  106  
        c)   *** – ** = 3    d)   ** ⋅ * – * = 11. 

2) Може ли Пера пешак постићи брзину од једног метра у секунди?  

3) Анка, Бранка и Цветанка су на писменом задатку из математике добиле  
оцене 1, 3 и 5. Анка је добила позитивну оцену, а Бранка је добила више        
од тројке. Ко је коју оцену добио? 

4) Ако Воја позајми Лази 10 динара, онда ће имати једнаке суме новца. Ако  
Лаза позајми Воји 10 динара, онда ће Воја имати два пута више новца од  
Лазе. Колико новца сада има Воја, а колико Лаза? 

5) Три мајстора за 4 дана направе 24 фотеље. Колико фотеља ће направити 2  
мајстора за 7 дана? Колико дана треба да 5 мајстора направи 60 фотеља?  
Колико мајстора треба ангажовати да за 9 дана направе 72 фотеље? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 407.   
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА  

МЕТОДОМ ДУЖИ 
 

 

1. Дужима а и b представи два броја тако да је: a) број  а једнак броју b ; b) број а  за 5 
већи од броја b ; c) број а  3 пута већи од броја b ; d) број а при дељењу са b даје 
количник 2 и остатак 7. 

2. Дужима а и b “записати” следеће чињенице:  a) збир бројева а и b је 54 ; b) разлика 
бројева  а и b је 8; c) производ броја а са 2 је број b : d) количник бројева а и b је 4 ; e) 
количник бројева а и b је 3, а остатак је 2. 

3. Збир два броја је 63, а њихов количник је 8. Који су то бројеви ? 

4. Збир два броја је 782, количник је 5, а остатак 32. О којим бројевима је  реч ? 

5. Разлика два броја је 45, а њихов количник је 4. Који су то бројеви ? 

6. Разлика два броја је 528. Када се већи подели мањим добија се количник 3 и остатак 
100. О којим бројевима се ради ?  

7. Збир четири узастопна непарна броја је 418. Одредити те бројеве.  

8. Збир два броја је 1999, а њихова разлика је 567. Који су то бројеви ? 

9. Може ли број 2020 бити збир:  а) два ;  b) три ; c) шест ;  d) девет ;  е) 27 узастопних 
природних бројева? 

10. У три балона насуто је  87 литара сока. У први и други балон насуте  су исте количине 
сока а у трећем је 12 литара сока више него у сваком од претходних. Колико литара 
сока је у сваком од балона ? 

11. Такмичар А је освојио толико бодова колико В, С и D заједно. Такмичар В је имао бод 
више од С, а такмичар С бод више од D. Колико је бодова имао сваки од њих ако је А 
имао 6 пута више од D ? 

12. Марко, Јанко и Пера имају  440 динара. Марко има два пута  мање новца од Пере, а 
седам пута више од Јанка. Колико сваки од њих има новца ? 

13. Ако Зоран поклони 10 динара Слободану, тада ће имати једнаке суме новца. Ако 
Слободан поклони Зорану 15 динара, тада ће Зоран имати два пута више новца од 
Слободана. Колико новца су имали Зоран и Слободан ? 

14. Половина збира два броја је 1010. Који су то бројеви, ако је један од њих 4 пута мањи 
од другог ? 
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15. Мира, Весна и Нада су потрошиле 5280 динара. Мира је потрошила 340 динара више од 
Весне, а три пута мање од укупне суме коју су потрошиле Весна и Нада заједно. Колико 
новца је потрошила свака од њих ? 

16. Влада, Нада и Јагода су били у куповини. Влада и Нада су потрошили 1988 динара, 
Влада и Јагода 2988, а Јагода и Нада 3988 динара. Колико динара је потрошио свако од 
њих ? 

17. Нада је за 4 године старија   од Јагоде, а Владимир има онолико година колико Нада и 
Јагода заједно. Трећина збира њихових година је 16. Колико година има свако од њих ? 

18. Две јабуке имају заједно  100 грама. Већа јабука и тег од 20 грама у равнотежи су  са 
мањом јабуком и тегом од 50 грама. Колико је тешка свака од јабука ?  

19. За копље, штит, мач и коња витез је платио 25 дуката. Штит, мач и коњ коштају 22 
дуката, а копље, штит и мач 15 дуката. Колико појединачно коштају копље, штит, мач и 
коњ, ако копље, штит и коњ коштају 17 дуката ?  

20. Младен је за један посао требао да добије 130 динара и лопту. Међутим он је урадио 
само трећину тог посла и за то добио 10 динара и лопту. Колико кошта лопта ?  

21. Дата су два једнака броја. Када се од првог одузме 1389, а од другог одузме 827, тада ће 
остатак другог бити 3 пута већи од остатка првог броја. Одредити те бројеве.  

22. У једној корпи има два пута више јабука него у другој. Ако се из сваке корпе узме по 20 
јабука, онда ће у првој остати три пута више јабука него у другој. Колико је јабука било 
у свакој корпи ?  

23. Ако Маре поклони Љуби 10 динара, онда ће имати једнаке суме новца. Ако Љуба 
поклони Мару 20 динара, онда ће Маре имати четири пута више новца од Љубе. Колико 
сада новца има Маре, а колико Љуба ?  

24. Лека има три пута више новца од Жарка. Ако обојица потроше по 10 динара, онда ће 
Лека имати четири пута више новац од Жарка. Колико је новца имао свако од њих на 
почетку ? 

 
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Нада је за 4 године старија   од Јагоде, а Владимир има онолико година колико Нада и 
Јагода заједно. Трећина збира њихових година је 16. Колико година има свако од њих ? 

2) Ако Маре поклони Љуби 10 динара, онда ће имати једнаке суме новца. Ако Љуба 
поклони Мару 20 динара, онда ће Маре имати четири пута више новца од Љубе.  
Колико сада новца има Маре, а колико Љуба ?  

3) Група туриста путовала је  8 сати возом, 15 сати аутобусом и 7 сати бродом и прешла 
укупно 1449 km. Аутобус је ишао 2 пута спорије од воза и 2 пута брже од брода. 
Колико километара је група прешла сваким од превозних средстава ? 

4) На екскурзији је било 64 ученика. Девојчице су смештене у четворокреветне, а дечаци у 
трокреветне собе. Колико је било дечака, а колико девојчица, ако су употребљене две 
четворокреветне собе више ? 

5) Пас је угледао зеца на раздаљини од  240 m испред себе. Зец претрчи 500 m за 2 минута, 
а пас претрчи 1325 метара за 5 минута. За које време ће пас стићи зеца ? 
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ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 
 Кобра је 7 пута краћа од  крокодила, а питон је 3 пута дужи  од кобре. Колико је сваки 

од гмизаваца дугачак ако је заједничка дужина 22 метра ? 

 За 3 пара ципела једне врсте и 4 пара скупљих ципела друге врсте плаћено је укупно 
3105  динара. Израчунати цену сваке врсте ципела, ако је разлика у њиховој цени 15  
динара. 

 Домаћица је купила 5 kg сира и 2 kg кајмака за 176 динара. Колико је платила сир, а 
колико кајмак, ако је кајмак био три пута скупљи од сира ? 

 Школа је набавила 120 уџбеника и 80 збирки задатака и платила укупно 4560 динара. За 
пет уџбеника плати се једнако као за три збирке. Колика је цена уџбеника, а колика 
збирке ? 

 Два друга су заједно набрала 98 kg јабука. Када је први дао другом 10 kg, онда је њему 
остало 3/4 од онога што други сада има. Колико је свако од њих набрао јабука ? 

 Брат и сестра су пре 8 година имали заједно 8 година. Колико ће година имати заједно 
кроз осам година ? 

 Брат  је три пута старији од сестре, а три пута млађи од свога деде. Збир година  деде и 
унука је 84. Израчунати колико су стари брат, сестра и њихов деда . 

 Отац и син имају заједно 60 година, а пре 5 година отац је био 4 пута старији од сина. 
Колико година сада има син, а колико отац ? 

 Сада син има 9 година, а његов отац 35. За колико година ће отац бити 3 пута старији 
од сина ? 

 Када су питали дечака колико има браће и сестара он је одговорио да има браће колико 
и сестара. Када су његову сестру упитали исто питање, она је одговорила да има два 
пута више браће него сестара. Колико деце има у тој породици ? 

 Јаша и Саша су купили 5 лубеница, при чему је Јаша платио 2, а Саша 3 лубенице. Тада 
им се прикључи Раша и заједно поједу свих 5 лубеница, при чему је сваки дечак појео 
једнаку количину лубеница. Раша је за свој део лубеница оставио 15 динара и отишао. 
Како су Јаша и Саша поделили тих 15 динара ? 

 На гомили је био известан број ораха. Маша је узела трећину ораха и још 1 орах. Јаша 
је узео трећину остатка и још 1 орах, а Раша је узео трећину новог остатка и још један 
орах. Колико је ораха било ако их сада има 5. 

 Три дечака имала су заједно  400 динара и одлуче да купе лопту. Први за лопту да  70, 
други 62, а трећи 58 динара. Колико је свако од њих имао новца, ако су после куповине 
лопте свима остале једнаке суме новца.  

 Мира и Весна имају једнаке суме новца. Мира потроши 42, динара, а Весна 214 динара. 
Колико су новца имале ако сада  Мира има три пута више новца него Весна ? 

 У једном магацину било је 4 пута више јабука него у другом. Када је из већег магацина 
издато 950 kg, а из мањег 50 kg  јабука, на оба места је остала иста количина јабука. 
Колико  је јабука било у сваком од магацина ? 

 У једној посуди има два пута више млека него у другој. Када се из сваке посуде одлије 
по 20 литара млека, онда у првој посуди има три пута више млека него у другој. Колико 
млека је у свакој од посуда било на почетку ? 

 За 4 оловке и 6 гумица плаћено је 78 динара. Оловка је за 2 динара скупља од гумице. 
Колика је цена оловке, а колика гумице ?  
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 У три продавнице стигне извесна количина робе. Када свака продавница прода по 14 kg 
те робе, тада у све три прода-внице остане толико робе колико је у почетку било у 
једној прода-вници. Колико робе је довезено у сваку од продавница ?  

 Растојање од 30 km, путник је прешао пешице или аутобусом. Аутобусом је прешао 5 
пута дужи пут него пешице. Колико је дуго путовао, ако је пешице прелазио 4 km/h, а 
аутобусом 50 km/h ?  

 У одељењу има 35 ученика. Ако би се одселило 5 деча-ка, тада би у одељењу било два 
пута више девојчица, него дечака. Колико је у том одељењу било дечака, а колико 
девојчица ? 

 Када су баку питали колико година има њен унук она је одговорила да унук има 
онолико месеци колико она има година, а да заједно имају 65 година. Колико година 
има унук, а колико бака ?  

 Јован и Зоран имају укупно 30 динара. Ако би Зоран дао Јовану онолико колико Јован 
има новца, тада би Јован имао два пута мање од Зорана. Колико новца је имао свако од 
њих ?  

 Јанко и Марко реше да купе збирку задатака из мате-матике. Јанку недостаје 16 динара, 
а Марку 4 динара за збирку. Због тога одлуче да збирку купе заједнички. Међутим, ни 
тада нису имали довољно новца, јер им је недостајало 2 динара. Колико кошта  збирка 
задатака ?  

 Када Влада поклони Нади 10 бомбона, тада ће имати једнак број бомбона. Ако Нада 
поклони Влади 20 бомбона, онда ће Влада имати 4 пута више бомбона од Наде. Колико 
бомбона сада има свако од њих ?  

 Збир два броја је 2000, а њихова разлика је 678. Одредити о којим бројевима је реч ?  

 Збир два броја је 52. Ако се први сабирак замени 11 пута већим бројем, збир је 152. 
Одредити те бројеве ? 

 Отац сада има 4 пута више година него син и ћерка заједно. Кроз 24 године отац ће 
имати година колико син и ћерка заједно. Колико година сада има отац ?  

 Који број је за 60 већи од своје трећине ? 

 Ако Јагода поклони Нади 234 динара, онда ће обе имати једнаке суме новца. Ако Нада 
поклони Јагоди 234 динара, онда ће Јагода имати 3 пута више новца од Наде. Колико 
новца имају  Нада и Јагода ? 

 Марко има 36 кликера: белих, жутих и плавих. Белих кликера има два пута више него 
жутих, а плавих колико белих и жутих заједно. Колико којих кликера има Марко ?  

 У магацину А је било 108 kg јабука више него у магацину В. Колико јабука је било у 
сваком магацину, ако се зна да је у магацину B било 4 пута мање јабука него у 
магацину А.  

 Милан је три пута млађи од свог оца, а три пута старији од своје сестре. Отац и сестра 
имају заједно 50 година. Колико година има свако од њих ?  

 Збир два броја је 1348. Ако се један смањи за 89, а други повећа за 67, добију се једнаки 
бројеви. Одредити те бројеве.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
5. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 507.   
КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК 

 
 
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 ? 
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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 ?   

13. Три мања подударна  правоугаоника сложена су као на слици) тако да граде нови, већи 
правоугаоник. Ако је обим сваког од малих правоугаоника 60 cm, колика је површина 
квадрата који са великим правоугаоником има једнак обим?  

 

14. Правоугаоник је подељен на 6 квадрата. Израчунај обим и површину правоугаоника,     
ако је површина осенченог квадрата једнака 25 cm2. 

            

15. Фигуре ABCD  и EFGH су два подударна квадрата, при чему је АВ паралелно са ЕН. 
Израчунај површину квадрата, ако је површина осенченог дела једнака 1 cm2. 

16. Квадрат и правоугаоник имају једнаке површине. Збир страница правоугаоника је 13 
cm, а разлика 5 cm. Ко има већи обим: квадрат или правоугаоник ?   

17. 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 ?   

18. 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 ?  

19. 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 ? 

20. Може ли се од квадрата чије су странице 18 cm,  24 cm и 40 cm изрезивањем и саста-
вљањем, без остатка картона, направити нови квадрат. Колики су обим и површина 
тако добијеног квадрата ? 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Квадрат и правоугаоник имају једнаке површине. Ко има већи обим, ако су странице 
правоугаоника 16 cm и 9 cm? 

2) Може ли се од картонског правоугаоника чије су стра-нице 4 cm и 11 cm изрезати 9 
мањих правоугаоника чији су мерни бројеви страница природни бројеви, тако да сваки 
од њих има различиту површину ? 

3) Када се једна страница правоугаоника повећа за 2 cm, а друга за 5 cm, добије се квадрат 
чија је површина за 53 cm2 већа од површине правоугаоника. За колико је обим квадра-
та већи од обима правоугаоника?  

4) Може ли се од картонског квадрата чија је страница 7 cm изрезати (без остатка картона) 
9 мањих квадрата чији су мерни бројеви страница природни бројеви? 

5) Игралиште за ватерполо налази се у правоугаоном базену чије су димензије 25 m и  
40 m. Колико је метара плуте потребно за обележавање игралишта ако је оно 2 m 
удаљено од сваке ивице базена ? Колика је површина игралишта за ватерполо? 

 

ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 Обим правоугаоника је 20 cm, а мерни бројеви његових страница су изражене 
природним бројевима. Који од правоугаоника  има највећу, а који најмању површину? 

 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  ? 

 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 напра-
вити: а)  један  ;  b)  два квадрата чији су мерни бројеви страница природни бројеви?  

 Колико стубова, а колико метара жице треба за ограђи-вање правоугаоне њиве дужине 
40  m и ширине 60 m,ако се на сваких 4 m налази по један стуб ? Колико килограма 
семена траве треба да би се у тој њиви посејала трава, ако за  1m2 њиве треба 100 грама  
семена ? 

 Мерни бројеви страница правоугаоника су два узастопна природна броја, а његова 
површина је 110 cm2. Колики је обим тог правоугаоника  ? 

 Површина правоугаоника је 18 cm2, а мерни бројеви страница тог правоугаоника су 
природни бројеви. Колико таквих правоугаоника има ? Који од њих има најмањи, а који 
највећи обим ? 

 Дужина правоугаоника, је три пута је већа од његове ширине. Колики је обим тог 
правоугаоника, ако је његова површина 48 cm2 ? 

 Површина правоугаоника је 432 cm2, а једна страница је 18 cm. Колики је обим тог 
правоугаоника ? 
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 Правоугаоник чије су странице 6 cm и 4 cm, подељен је на квадратне центиметре. 
Колико се дужи, колико квадрата и правоугаоника може уочити на тако добијеној слици 
(и квадрати су (једнакостранични) правоугаоници) ? 

 Разлика дужине и ширине правоугаоника је 60m . Kолика је површина тог правоуга-
оника, ако је његов обим 240 m ? 

 Збир дужих страница правоугаоника је три пута већи од збира краћих  страница. Колика 
је површина правоугаоника, ако је његов обим 96 m ? 

 Дужина једног правоугаоника је 6 cm, а ширина 8 cm. Дужина другог правоугаоника је 
12 cm, а збир њихових површина је 96 cm2. Који правоугаоник има већи обим ? 

 Површина пода једне учионице је 54 m2 и 60 dm2. Колика је површина пода ходника који 
је два пута ужи и три пута дужи од дате учионице ? 

 Ширина стазе линолеума је 2 m и 50 cm. Колико је метара стазе линолеума потребно да 
би се покрио под дужине 12 m и ширине 5 m ? 

 Колику дужину ходника чија је ширина 4 m можемо поплочати квадратним керамичким 
плочицама, ако је страница плочице 25 cm и ако имамо 3200 таквих плочица ?  

 Квадрат странице 3 cm подељен је на квадратне центиметре. Нацртај одговарајућу слику 
и преброј колико на њој има укупно дужи, а колико квадрата ?   

 Мерни број површине квадрата је два пута већи од мерног броја обима квадрата. Колики 
су обим и површина тог квадрата ?   

 Ако се страница квадрата повећа за 1 cm, његова површина се повећа за 17 cm2. Колики 
је обим првог квадрата ?   

 Од једног картонског кавдрата изрезан је други, тако да преостаје оквир који свуда има 
исту ширину 5 cm. Колика је била површина првобитног квадрата, ако се зна да је збир 
обима првог и изрезаног квадрата једнак 192 cm ?   

 Ако се страница датог квадрата увећа за 10 cm, његова површина се увећа за 200 cm2.  
Одредити обим и површину датог квадрата ?   

 Дата су два једнака квадрата који имају површину по 100 cm2. Ако  се страница једног 
квадрата  повећа за 2 cm, а обим другога за 16 cm, који  ће квадрат после ових измена 
имати већу површину ?   

 Ако се 1m2 картона изреже на квадратиће величине 1 cm2 и сви тако добијени 
квадратићи поређају један до другог добије се трака ширине 1cm. Колика је дужина те 
траке ? 

 Може ли се од картонског правоугаоника чије су стра-нице 4 cm и 11 cm изрезати 9 
мањих правоугаоника чији су мерни бројеви страница природни бројеви, тако да сваки 
од њих има различиту површину ? 

 Странице правоугаоника су 18 cm и 14 cm, а страница квадрата је 16 cm. Која од датих 
фигура има већи обим, а која већу површину ?  

 Страница квадрата је 12 cm, а једна страница правоуга-оника је 9 cm. Ко има већи обим, 
ако су им површине једнаке ? 
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 Правоугаоник чије су странице 8 cm и 12 cm има обим једнак обиму квадрата. Ко има 
већу површину: квадрат или правоугаоник ? 

 Правоугаоник чије су странице 3 cm и 27 cm има површину једнаку површини квадрата. 
За колико је обим правоуагоника већи од обима квадрата ? 

 Површина правоугаоника је 24 cm2, а мерни бројеви страница тог правоугаоника су 
природни бројеви. Колико таквих правоугаоника има ? Који од њих има најмањи, а који 
највећи обим ? 

 Квадрат странице 20 cm има обим једнак обиму правоугаоника, чија је ширина 4 пута 
мања од дужине. Ко има већу површину: квадрат или правоугаоник ? 

 Када једну страницу квадрата увећамо три пута, а другу два пута добије се правоугаоник 
површине 96 cm2. За колико је обим правоугаоника већи од обима квадрата ?   

 Када дужину правоугаоника смањимо за 1 cm, а ширину смањимо за 2 cm добија се 
квадрат чија је површина за 20 cm2 мања од површине правоугаоника. Израчунати обиме 
квадрата и правоугаоника. 

 Ако једну страницу датог квадрата продужимо за 4 cm, а другу смањимо за 3 cm, добије 
се правоугаоник чија је површина једнака површини квадрата. Колики су обими и повр-
шине датог квадрата и добијеног правоугаоника ? 

 Од картона у обл- ику квадрата странице 10 cm и правоугаоника чије су странице 15 cm 
и 20 cm направити изрезивањем и састављањем квадрат највеће могуће површине. 
Колики је обим тог квадрата ? Колико се највише резова мора направити ?  

  Квадрат је са две праве подељен на два квадрата и два правоугаоника. Колики су обим и 
површина  тог квадрата ако је површина једног од квадрата 25 cm2 , а једног од 
правоугаоника једнак 60 cm2  .  

 Од правоугаоника чије су странице 4 cm и 25 cm, исецањем и састављањем без остатка 
материјала направљена су два квадрата чији су мерни бројеви страница природни 
бројеви.  За колико се разликују обими  добијених квадрата ? 

 Од правоугаоника чије су странице 1 cm и  1999 cm исецањем и сатављањем, без остатка 
материјала, направљено је пет квадрата чији су мерни бројеви страница различити 
природни бројеви. Одредити бар једно такво решење.  

 Обим правоугаоника је 18 cm, а дужине његових страница су изражене природним 
бројевима. Који од таквих правоугаоника има највећу, а који најмању површину ?  

 У једној спортској сали правоугаоног облика дужине 33 m и ширине 23 m,налази се 
зимски базен. Свака ивица базена удаљена је 4 m од зида сале. Колика је површина сале 
ван базена ?   

 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.   
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 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.  

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

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

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

 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.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

ТЕМА 607.   
РАЦИОНАЛНИ  БРОЈЕВИ 

 
 

1. Упореди разломке: 
98

19
, 

9898

1919
 и 

989898

191919
. 

2. Шта је веће  
3

5
  или  

16

27
? 

3. Упореди разломке  
189

22
  и  

284

33
? 

4. Шта је веће  
2007

2006
 или 

2008

2007
. 

5. Скрати разломак 
082008200820

072007200720
. 

6. Шта је веће:
56

13
 или 

279

65
;  b) 

668

667
 или  

2008

2005
 ? 

7. Одреди разломак једнак разломку 
9

5
, тако да је збир његовог бројиоца и имениоца 

једнак 126. 

8. Одреди све природне бројеве n aко је: 
4

3

123

1


n
. 

9. Одреди све просте бројеве p за које важи: 
5

21

63

8


p
. 

10. Разломак 
11

5
 је настао скраћивањем разломка код кога је разлика имениоца и 

     бројиоца једнака 678. Који је то разломак? 

11. Одреди разломак једнак разломку 
4

5
, тако да је производ бројиоца и имениоца 

једнак 180. 

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

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

1
. 
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13. Скрати разломак 
123464

123441
. 

14. Зашто разломак 
654321

654338
 не може да се скрати? 

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

x 725 
 може да се 

скрати. 

16. Израчунај 
200740152008

200740152008




. 

17. Ако и бројилац и именилац разломка 
394

175
 умањимо за исти број, добије се разломак 

4

1
. 

Који је то број? 

18. Одреди несводљив (нескратив) разломак који се неће променити ако бројилац увећамо 
за 36, а именилац за 45. 

19. Дати су разломци х =  
111...111

110...111
,   у  =  

223...222

221...222
   и   z =  

334...333

331...333
,   при чему сваки  

од разломака има и у бројиоцу и у имениоцу по 2008 цифара. Упореди дате разломке.  

20. Замени звездице цифрама тако да буде тачна једнакост 
3

2

*5

*3
 . Наћи сва решења.  

21. Одреди бар пет разломака већих од 
4

3
, а мањих од 

5

4
.  

22. Шта је веће: 
181

1
 или 

4

3
?  

23. Који од разломака 
36

*5*3
  и  

45

*3*5
 је већи?  

24. Разломке  
16

5
,

40

33
,

25

17
  написати у децималном запису.  

25. Одреди децимални запис разломака  
7

3
,  

6

7
 и  

55

19
 .  

26. Бројеве х = 2,222222222...  у = 3,4565656565656… и  z = 7,893893893893…  написати у 

облику разломака облика 
b

a
.  

27. Разломке 
20

13
, 

50

37
  и  

32

19
 написати у децималном запису. 

28. Одреди децимални запис разломака: 
99

34
,  

37

25
 и 

24

13
.  

29. Не делећи бројилац имениоцем разломка, одреди да ли је децимални запис следећих 

разломака, коначан или бесконачан: 
80

43
, 

150

101
, 

625

333
.  

30. Дат је разломак 
33

79
. Одреди која цифра се налази на 2007 месту иза децималног зареза 

у децималном запису датог разломка.  

31.  
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Упореди разломке: 
77777777777

27777777777
  и  

88888888888

38888888888
. 

2)   Дати су бројеви х = 3,77777777... и у = 2,83838383...Представи дате бројеве у запису 
q

p
. 

3)   Одреди највећи број, такав да, ако се бројеви 
28

45
 и 

98

75
 њим поделе, количник буде 

природан број. 

4)    Разломак 
1994

999
 представи као збир два разломка се једноцифреним бројиоцима.  

5)    Доказати неједнакост:   1
10199

1
...

75

1

53

1

31

1












. 

 
ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

   Бројеве 4,321 и 3,7096 написати у облику разломка 
b

a
. 

   Одреди хиљадиту цифру иза децималног зареза у запису разломка 
14

23
. 

   Одреди природан број х, ако је ...7045454545,0
44


x

  

   Одреди нескратив (несводљив) разломак 
b

a
, а  N, b  N, тако да је производ бројиоца 

и имениоца ab = 550, при чему разломак 
b

a
 има коначан децимални запис. 

    У разломку 
q

p
, природни бројеви р и q су узајамно прости. Ако је р + q  = 37, одреди 

све разломке  
q

p
 који имају коначан децимални запис. 

    Упореди разломке 
799

399
 и 

7999

3999
. 

     Одреди три разломка чији су имениоци прости бројеви ако је збир тих разломака 
30

53
. 

     Израчунај збир 
109

1
...

43

1

32

1

21

1











.  

     Упореди разломке 
987

98
  и  

9876

987
.  

    Која два разломка са двоцифреним имениоцима имају збир једнак 
2002

103
? 
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    Израчунај:    а)  333 





 

777

2

222222

967

111111

17
  

                b)  
16

1
2:

686868

131313

1751

1648

1751

1648

686868

131313






 






   

     Одреди најмањи природан број који подељен сваким од разломака 
17

5
, 

25

6
, 

35

9
 даје 

природан број. 

     Израчунај  најмањи разломак чији је количник при дељењу и са 
252

55
 и са 

315

44
 

природан број. 

     Именилац разломка 
7

4
 је увећан за 28. За колико треба увећати бројилац да се разломак 

не промени? 

     Бројилац једног разломка је 
3

2
 имениоца. Ако бројиоцу додамо 3, а имениоцу 15, 

добијамо 
3

1
. Одреди полазни разломак.  

     Разлика два броја је 
3

1
, а њихов количник такође 

3

1
. Који су то бројеви? 

     Решити једначину 2007

1
1

1
1

1





x

. 

    Одреди једноцифрене бројеве a, b и c, тако да је 
35

30

7

2 cb

a


 . 

     Одреди све природне бројеве n за које важи: 
12

11

5

1

3

1





n
. 

      Који број треба одузети од бројиоца и додати имениоцу разломка  
23

57
, да се добије 

разломак једнак 
5

3
? 

      Дати су разломци 
25

12
a   и  

73

37
b  . Увери се да важи неједнакост: b

ba
a 




2
. Да 

ли дата неједнакост важи за све бројеве  а  и  b,  за које је  а  <  b ?  

     Одреди разломак једнак са 
13

7
, код кога је збир бројиоца и имениоца једнак 140. 

    Одреди природан број n и прост број p тако да важи 
p

n 1

1990
 .  Колико различитих 

решења има проблем?  

    Збир половине, трећине и седмине неког броја је за 1 мањи од тог броја. Који је то број?  

   Допуни магични квадрат (на слици десно) 

     Одреди два разломка се двоцифреним имениоцима, тако да је 

њихов збир 
1998

145
.  

 

  
5

4  

10

7  
  

  0,4 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 707.   
КВАДРАТНИ КОРЕН   

 
     Када су разматрани проблеми везане за квадратни корен рациона-лног броја, постојала 
је извесна резерва, јер није било познато да ли је тај корен рационалан број или нешто друго. 
Сада је познато да је квадратни корен ненегативног реалног броја реалан број. Примери и 
задаци који следе илуструју разне проблемске ситуације везане за квадратне корене реалних 
бројева: 

ПРИМЕР 1.  Да ли је ...777777777,2  рационалан или ирационалан број?  

РЕШЕЊЕ:  Нека је х = 2,777777777... Тада је 10х = 27,777777777... , па је 10х – х = 9х = 

27,777777777... – 2,777777777... = 25. Дакле 
9

25
x . Тада је  

3

5

9

25
x , па је дати број 

рационалан. 

ПРИМЕР 2.  Нека су а и b рационални бројеви. Једнакост 2ba  = 0 могућа је ако и само 

ако је а = b = 0. Дoкажи.  

РЕШЕЊЕ:  Ако је а = b = 0, онда је 2ba = 0 + 20 = 0.  

Ако је пак 2ba = 0, онда је .2ba   Како је са леве стране једна-кости рационалан број 

а, то и са десне стране једнакости мора бити рационалан број. Јасно је да је  2b , као 

производ једног рационалног и једног ирационалног броја увек ирационалан, изузев у 

случају када је b = 0 и тада 2b  узима рационалну вредност 0. Следи да је тада и а = 0, 

што је и требало доказати. 

ПРИМЕР 3.  Одреди целе бројеве х и у, ако је 2ba = 34 24 2 .   

РЕШЕЊЕ: Како је  22 23234241821221622434    тo je 

  2342342
2

 yx . Пошто је 423  , то је 234  0, па је 423234  . 

Следи да је 4232  yx . Из добијене једна-кости је (х + 4) + (у – 3) 2 = 0, па на основу 

претходног примера 41 следи да је х + 4 = 0 и у – 3 = 0, тј. х = – 4 и у = 3.    
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ПРИМЕР 4.  Шта је веће 19  или  3 + 2 ? 

РЕШЕЊЕ:  Ако је х = 19 и у = 3 + 2 , онда је х2 = 19 и у2 = 11 + 6 2 , па је х2 – у2 = 19 – 

(11 + 6 2 ) = 8 - 6 2 = 7264    0. Како су  х и у позитивни реални бројеви и х2 – у2  

0, то је и х  у, тј. 3 + 2  19 . 

ПРИМЕР 5.  Разломке 
3

6
 и  

27

1


 напиши у облику 

y

x
 где је х неки реалан, а у неки 

рационалан број. 

РЕШЕЊЕ:  Ако се разломак 
3

6
прошири са 3 добија се низ једнакости 

3

6
= 

32
3

36

3

3

3

6
 .   

Слично се и разломак 
27

1


 прошири бројем 27  (зашто?), добија се 

27

1


= 

 
5

27

27

27

27

27

27

1 












. 

         При рачунању са реалним бројевима често се квадратни корени нађу у имениоцу 
разломка. Због лакшег рачунања ти бројеви се на начин илустрован у претходном примеру – 
проширивањем са одговарјућим изразом трансформишу у бројеве са рационалним 
имениоцем. Такав посту-пак се најчешће назива рационалисање имениоца, а рационалисање 
се врши проширивањем разломка тако да у имениоцу добијемо квадрат или разлику квадрата 
датих квадратних корена.  

 

ЗАДАЦИ 

 

1. За које вредности рационалног броја х постоји 183 х . 

2. Постоји ли рационалан број х такав да важи једнакост: 
6

47
169  xxx ?   

3. Одреди природан број  п  такав да је  140  nn . 

4. Одреди све природне бројеве п такве да је 54  n . 

5. Нека је п природан број такав да је 300  п  500. Одреди све вредности п тако да је и  

   n природан број. 

6. Постоје ли природни бројеви х и у такви да је 8 yx ?  

7. Решити по х једначине:   а) x2 = 5;  б) x2 – 6х + 7 = 0;  в)  x2 + 2x = 10. 

8. Ако је х = 1 + 2 , онда је  х2 = 3 + 2 2 . Докажи.  

9. Упрости израз   34 -7 . 

10. Одреди највећи цео број п, тако да је п  5 2 . 
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11. Да ли је тачна неједнакост  675  ? 

12. Шта је веће а  или a  (а је позитиван рационалан број)? 

13. За које рационалне бројеве су тачна тврђења :  

   а) Ако је x = y, онда је и yx  ;  

   б) Ако је yx  , онда је и x = y? 

14. Постоји ли природан број п (п > 1) такав да је nn природан број? 

15. Упореди аритметичку, геометријску, квадратну и хармонијску средину бројева 2 и 8. 

16. Одреди све рационалне бројеве х такве да је 
 

3

5

2 2

22




x

xx
.  

17. Израчунај  x + y + z  ако су x, y и z решења једначина:  
   3)1998(3;319983;3)1998(3  zyx  

18. Израчунај  
2

1






  x

x
 ако је 04,0

1


x
. 

 

19. Увери се да су вредности следећих израза рационални бројеви:   

20.   3131  ;   2525  ;   32173217  . 

21. Израчунај: а) 223223  ; б) 7103271032  . 

22. Упрости  изразе: а) 9612 22  xxxx    (за 0  x   2);      б)  

25109644 222  xxxxxx    (за 2  x  3). 

23. Израчунај вредност израза: а) 2526526 




  ;   

24. б) 
2

53

2

53 



. 

 
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 
 

1) Реши једначину:  32432 x . 

2) Одреди рационалне бројеве x и y  ако је yxyx  . 

3) Постоји ли природан број п (п > 1) такав да је и nnn природан број?  

4) Постоји ли природан број m такав да је mmm 2  природан број?  

5) Докажи да је 3777  . 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 807 
КОМБИНАТОРИКА 

 

1. Колико има седмоцифрених природних бројева чији је производ цифара једнак 0? 

2. Колико тениских мечева треба да се одигра на тениском турниру који има 2022 
учеcника да би се добио победник турнира? 

3. На колико начина се у једној шаховској партији могу одигра-ти прва три потеза (два 
потеза белог и један потез црног), ако играч који има беле фигуре свој други потез мора 
одиграти ловцем, без обзира како је играч који има црне фигуре одиграо свој први 
потез? 

4. Колико има природних бројева код којих су све цифре различите?  

5. Колико природних бројева има у низу:  2022, 2015, 2008, 2001 ...?   

6. Израчунај збир бројева:  208 + 213 + ... + 2018 + 2023.  

7. Дато је п нумерисаних столица Ѕ1, Ѕ2, ... Ѕп. На колико начина на дате столице могу 
сести  т  ученика ако је:  а) т < п; б) т = п; в) т > п, при чему  на свакој  столици седи 
тачно  један ученик, а тамо где има више ученика него столица преостали ученици 
стоје? 

8. Колико има: а) десетоцифрених; б) деветоцифрених природних бројева, чије су све 
цифре различите који су дељиви са 9? 

9. Колико има: а) десетоцифрених; б) деветоцифрених природних бројева, чије су све 
цифре различите који су дељиви са 3? 

10. Колико има п-тоцифрених природних бројева чији је производ цифара паран? 

11. Колико има п-тоцифрених природних бројева чији је збир цифара:  а) једнак 3;  б) већи 
од 9п - 3? 

12. Колико има седмоцифрених бројева са различитим цифрама код којих цифре 1 и 2 нису 
суседне? 

13. На колико начина се могу поређати у низ бројеви  1, 2, . . . , 2022  тако да сви парни 
бројеви буду на парним местима? 
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14. На колико начина се могу поређати у низ бројеви  1, 2, . . . , 2п  тако да бројеви исте 
парности нису један до другог? 

15. Да ли је више п-тоцифрених или (п + 1)-цифрених палиндрома? 

16. На колико начина се у једној шаховској партији могу одиграти прва три потеза (два 
потеза белог и један потез црног), ако играч који има беле фигуре игра само скакачима, 
а играч који има црне фигуре игра само пешацима? 

17. На колико начина се у једној шаховској партији могу одиграти прва три потеза (два 
потеза белог и један потез црног), ако играч који има беле фигуре свој други потез игра: 
а)  топом; б) краљем; в) дамом? 

18. На колико начина се може обојити шаховска табла (п х п) ако се свако њено поље боји 
плавом, жутом или зеленом бојом? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) На колико начина се могу поређати у низ бројеви  1, 2, . . . , 2021  тако да 
сви парни бројеви буду на парним местима? 

2) Да ли је више п-тоцифрених или (п + 1)-цифрених палиндрома? 

3) На колико начина се може обојити шаховска табла (п х п) ако се свако 
њено поље боји плавом, жутом или зеленом бојом? 

4) На колико различитих начина се у једној шаховској партији могу одиграти 
прва три потеза (два потеза белог и један потез црног), ако играч који има 
беле фигуре игра само скакачима, а играч који има црне фигуре игра само 
пешацима? 

5) Колико има: а) деветоцифрених;  б) десетоцифрених бројева чије су све 
цифре различите, а који су дељиви са 99? 

 

 


