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ПРОГРАМ МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ И СВЕ НИВОЕ ТАКМИЧЕЊА: 
 
 

Задаци који ће бити присутни на математичким такмичењима ученика основних школа 
бираће ће из:  

 Градива по програму редовне наставе у претходним разредима;  

 Градива по програму додатне наставе у претходним разредима;  

 Тема које су предвиђене за претходне ступњеве такмичења; 

 Градива по програму редовне наставе у текућем разреду;  

 Градива по програму додатне наставе у текућем разреду. 
 

Напомена:  

 Програм додатне наставе математике од 3. до 8. разреда основне садржан је у 
Програму математичких такмичења, а теме из додатне наставе означене су масним 
фонтом. 

 За теме из редовне наставе у текућем разреду државна комисија ће се опредељивати 
по редоследу реализације препорученом у званичном наставном програму редовне 
наставе; 

 Тема Логички и логичко-комбинаторни задаци је присустна у свим разредима и на 
свим ступњевима такмичења 

 
III РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење бројева  
прве стотине. Дељење бројева прве стотине (са и без остатка) бројевима прве десетице. 
Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. 
Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-
комбинаторни задаци.  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Угао, узајамни положај правих. Пребројавање скупова 
бројева. Пребројавање скупова тачака. Сабирање низова бројева. Дешифровање 
рачунских операција (сабирање и одузимање). Магични квадрати. 

 
 
IV РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Троугао и врсте троуглова. Круг и кружница. Мерење и мере за 
дужину. Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични 
квадрати. 
Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.  
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Разломци облика 1/п. Множење и дељење природних бројева 
и својства операција. Мере за површину, време, масу и запремину течности. Обим троугла, 
квадрата и правоугаоника. Обим сложених фигура. Занимљиви изрази. Проблеми 
пресипања, превожења, размештања, мерења.    
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:  Површина квадрата и правоугаоника.  Бројеви (једначине и 
неједначине). Задаци нумерације. Логичко-комбинаторни задаци. 
 
 
V РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Природни бројеви и дељивост. Коцка и квадар (површина и 
запремина). 
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Скупови и скуповне операције. Основни појмови геометрије. 
Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. 
 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:  Прости и сложени бројеви. НЗД и НЗС. Једнакост и 
упоређивање разломака. Угао. Сабирање и одузимање разломака. Диофантове једначине (у 
скупу природних бројева). 
 
 
VI РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  Операције са разломцима. Примене разломака (једначине и 
неједначине, проценти). Осна симетрија. Цели бројеви и операције с њима.  
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Троугао (углови троугла, врсте троуглова, односи страница и 
углова). Дељивост, прости и сложени бројеви., Еуклидов алгоритам.  
 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:  Сабирање и одузимање рационалних бројева. Пребројавање 
скупова тачака, фигура и бројева. Дирихлеов принцип. 
 
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ:  Троугао (подударност, центри описане и уписане кружнице). 
Операције са рационалним бројевима, једначине и неједначине. Геометријски доказ.  
Диофантове једначине (у скупу целих бројева). 
 
 
 
VII РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Четвороугао. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и 
кореновање. Ирационални бројеви.  
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  Операције с реалним бројевима. Питагорина теорема и 
примене. Пропорције, проценти и примене. Херонова формула и примене. 
 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: Степени и операције с њима. Значајне тачке троугла. Увод у 
комбинаторику. Решавање проблема коришћењем последње цифре. 
 
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ:  Полиноми и примене (једнакости и неједнакости, једначине и 
неједначине, дељивост) . Многоугао. Алгебарски разломци. Примена Дирихлеовог 
принципа у геометрији. Диофантове једначине (примена алгебарских трансформација). 
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VIII РАЗРЕД 
 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Многоугао. Круг. Сличност. Тангентни и тетивни 
четвороугао. 
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: Тачка, права и раван. Линеарне једначине и неједначине и 
примене. Једначине с апсолутним вредностима. Линеарне Диофантове једначине. 
  
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: Призма. Пирамида. Нелинеарне Диофантове једначине. 
 
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ: Линеарна функција. Конгруенције по модулу. Неједнакости и 
примене. Елементарни проблеми екстремних вредности.  

 
СРПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 
 
Градиво предвиђено за све претходно наведене ступњеве такмичења.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 

 

ТЕМА  308 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 

МЕТОДОМ ИЗРАЧУНАВАЊА   
 
 

1. Брат и сестра су пре 15 година имали заједно 15 година. Колико година ће имати 
заједно за 15 година ? 

2. Три радника ураде неки посао за 10 сати. За колико сати ће исти посао урадити пет 
радника ? 

3. Мира је за 7 кг јагода платила исто колико и за 9 кг трешања. Колико коштају јагоде, 
ако је килограм јагода за 4 динара скупљи од килограма трешања ? 

4. На једној позоришној представи било је 91 гледалаца. Колико је било мушкараца, а 
колико жена ако на сваких 5 мушкараца долази 8 жена ? 

5. У једној основној школи на свака два дечака има три девојчице, а на сваких  десет 
дечака има један наставник.  Колико има у тој школи ученика, а колико наставника, ако 
је у тој школи укупно 312 ученика и наставника ?  

6. Милан је пошао за Јованом, који се налазио 30 м, испред њега. Миланов корак има 
дужину 85 цм, а Јованов 75 цм. Колико корака треба да направи Милан да би стигао 
Јована ?  

7. Растојање од страта до циља износи 120 м и ној га претрчи за 12 секунди. Исто 
растојање коњ претрчи за за 10 секунди, а антилопа за 6 секунди. Ако трчећи сви 
истовремено стигну на циљ, на ком је растојању од циља био свако од њих на почетку 
трке ? 

8. Новчаницу од 100 динара треба разменити новча-ницама од 2 динара и 5 динара, тако 
да укупно буде 32 новчанице. Колико којих новчаница има ? 

9. У једном кавезу су били зечеви и фазани при чему је избројано укупно 200 ногу и 70 
глава. Колико је било зечева, а колико фазана ? 

10. На тесту из математике требало је решити 10 задатака. За сваки решен задатак добија се 
4 бода, а за сваки нерешен задатак ученик губи 3 бода. Колико задатака је тачно решио 
ученик ако је на крају имао 19 бодова ? 

11. За 3 кг брашна и 5 кг шећера плаћено је 65 динара, а за 9 кг брашна и 20 кг шећера 
плаћено је 245 динара. Колико кошта 10 кг брашна и 15 кг шећера ? 

12. Један возач је својим аутомобилом прешао 200.000 км и при том је сваки од 5 точкова 
(4 погонска + резервни) прешао једнак број километара. Колико километара је прешао 
сваки точак ?    

13. Три гуске за 4 дана снесу 10 јаја, Колико јаја снесу 7 гуска за 6 дана? 
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14. Збир  три узастопна непарна природна броја износи 105.  Који су то бројеви ?  

15. Производ три броја је 270. Који су то бројеви, ако се зна да је производ првог и трећег 
једнак 30, а производ другог и трећег је 135 ? 

16. Дужина пута између места А и В је 595 км. У 7 сати ујутру, истога дана, пођу из ова два 
места један другом у сусрет камион и аутомобил. Сваког сата камион прелази 45 км, а 
аутомобил 60 км . После тачно 3 сата вожње направе паузу од 30 минута, а затим истом 
брзином наставе пут даље. Колико су били удаљени један од другог камион и 
аутомобил у 13 сати и 30 минута ?  

17. Два дечака возе бицикле. Млађи сваког минута прелази 120 метара, а старији 150 
метара. После колико минута  ће старији дечак стићи млађег, ако је млађи пошао један 
минут раније ?   

18. Воз дужине 500 м, иде брзином од 60 км на час. Колико ће му требати времена да прође 
кроз тунел дужине  1000 м ако се време проласка рачуна од тренутка уласка 
локомотиве у тунел до тренутка изласка последњег вагона из тунела ?  

19. Аца је дао половину свог новца Мићи, а затим је Мића дао Аци трећину суме коју је у 
том тренутку имао. Ако су на крају обојица имали по 80 динара, колико је новца имао 
свако од њих на почетку ?   

20. У једном граду у главној улици у правој линији су школа, пошта и биоскоп. Од школе 
до поште је 1 км и  215 м, а растојање између школе и биоскопа је за једну трећину 
краће. Колико је растојање између поште и биоскопа. 

21. Ученик је требао да израчуна производ бројева 5267  и  * 3 *. Међутим, приликом 
записивања чинилаца уместо цифре 3 грешком је записао цифру 8. За колико је добио 
већи производ ?  

22. Трактор пређе пут дужине 1 м ако му предњи точак направи 1 обртај, а 4 м ако му 
задњи точак направи 1 обртај. Колики је пут прешао трактор, ако је на том путу предњи 
точак трактора направио 39 обртаја више од задњег точка?  

23. Влада је свом сину Николи једног дана поклонио један кликер. Сутрадан му је 
поклонио 3 кликера, трећег дана 5 кликера и сваког следећег дана за два кликера више 
него претходног дана. Колико кликера је Никола добио тридесетог дана ? Колико је 
укупно кликера Никола имао на крају тридесетог дана?  

 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Дати су бројеви 87 и 54. За колико се разликују њихов двоструки збир и њихова 
трострука разлика ?  

2) Пешак је прешао 24 км  за неколико часова. Колико километара би прешао бициклиста 
ако би утрошио два пута више времена него пешак и ако би сваког сата прелазио три 
пута већи пут ?  

3) Ако се са 120 кг сена 5 оваца може хранити 8 дана, колико је сена потребно да се стадо 
од 80 дана храни 15 дана ?  

4) Збир три броја је 230. Збир првог и другог је 80, а збир првог и трећег је 180. Одредити 
те бројеве  

5) Два дечака возе бицикле. Млађи сваког минута прелази 120 метара, а старији 150 
метара. После колико минута  ће старији дечак стићи млађег, ако је млађи пошао један 
минут раније ?   
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  408   
ПРЕБРОЈАВАЊЕ И РАЗМЕШТАЊЕ  

СКУПОВА ТАЧАКА 
 

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

дужи  одређују дате тачке ? 

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

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

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

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

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

 

7. На кружници је дато 7 тачака. Колико има дужи чији су крајеви дате тачке ? Колико 
има троуглова чија су темена дате тачке ? 

8. Дато је 5 тачака у равни. Колико најмање, а колико највише троуглова има темена у 
датим тачкама ? Могу ли дате тачке одређивати 8  троуглова ? 

9. Колико дужи, а колико троуглова, квадрата и правоугаоника се може уочити на датим 
сликама? 
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10. Квадрат странице 4 cm подељен је на квадратне центиметре. Нацртати слику и пребро-
јати колико дужи, колико квадрата, а колико правоугаоника се може уочити на тако 
добијеној слици ?  

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

12. Колико дужи и троуглова има на датим сликама ?  

 
 

13. Колико најмање тачака одређује тачно шест троуглова? 

14. Дато је неколико тачака у равни које су темена укупно 10 троуглова. Колики је најмањи 
број тачака којеи задовољавају тај услов?   

15. Какав међусобни положај имају 4 различите тачке, ако оне одређују:  а) 1 ;   b) 4   ; c)  6 
правих ?  

16. Какав међусобни положај имају 6 различитих тачака ако оне одређују тачно 10 правих? 

17. Колико најмање, а колико највише правих треба конструисати у равни да би оне раван 
поделиле на тачно седам области  ? 

18. Какав је међусобни положај 4 праве, ако оне дати круг деле на:  а) 5  ;  b)  8  ;  c)  11  
различитих делова ? Сваки од случајева приказати  цртежом . 

19. Може ли се 8 тачака распоредити на 4 праве тако да су на свакој правој по 3 тачке ? 

20. Распореди 10 тачака на 5 правих тако да на свакој правој буде по 4 тачке. Решење 
образложити одговарајућим цртежом. 

21.    У соби која има облик квадрата треба рспоредити 16 столица тако да се поред  сваког 
зида нађе по 5 столица. Решење образложити одговарајућим  цртежом . 

22.    Какав је међусобни положај пет тачака ако оне одређују тачно 9 троуглова ? 

23.   Одредити међусобни положај шест тачака ако оне одређују тачно  10  различитих 
троуглова ? 

24.   На колико најмање делова треба исећи квадрате страница 3 cm и 4 cm, да би се од 
добијених делова могао саставити нови квадрат ? 

25.    На колико најмање делова треба исећи картонски квадрат странице 3 cm да би  се од 
добијених делова могла саставити три квадрата чије су површине 1 cm2, 4 cm2 i 4 cm2 ?  

26.    Правоугаоник чије су димензије 16 и 9 cm треба разрезати на два дела и од њих 
направити квадрат који има површину једнаку површини датог правоугаоника ? 

27.   Баштован је у свом врту засадио 19 ружа, распоређених у 9 редова, али тако да у сваком 
реду буде по 5 ружа. Нацртати како је баштован садио руже  

28.    Може ли се 12 тачака распоредити на 6 правих тако да на свакој правој буде по 4 тачке? 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

 

1) На правој т уочене су 2 тачке, на правој п 3 и на правој р 4 тачке. Колико има дужи, 
а колико троуглова који су одређени датим тачкама?  

2) Правоугаоник чије су странице 3 и 5 подељен је на квадратне центиметре. Колико 
на таквој слици има дужи, квадрата и правоугаоника?  

3) Колико дужи и колико троуглова се може уочити на датој слици? 

 

4) Распореди 10 тачака на 5 правих тако да на свакој правој буде по 4 тачке. Решење 
образложити одговарајућим цртежом. 

5) Три квадрата чија је страница 2 cm су састављена тако да граде фигуру у  облику 
латиничног слова  L. Може ли се добијена фигура исећи на четири подударна дела, 
такође у облику слова  L ?   
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА  508 
КОЦКА  И КВАДАР 

 

 

1. Колика је површина, а колика запремина коцке, чија је једна страна квадрат обима  
40 cm  ? 

2.   Површина коцке једнака је површини правоугаоника чије су странице 20 cm и 30 cm. 
Колика је запремина те коцке ? 

3.  Збир свих ивица коцке је 132 cm. Израчунај површину и запремину те коцке. 

4.   Ако је површина коцке 294 cm2, колика је запремина коцке ? 

5.   Запремина коцке је 125 cm3. Колика је површина коцке ? 

6.   Мерни број површине коцке једнак је мерном броју запремине коцке. Колике су 
површина и запремина коцке изражене у квадратним , односно кубним центиметрима ?  

7.   Мерни број  површине коцке је три пута већи од мерног броја запремине коцке. Колике 
су површина и запремина коцке изражене у квадратним , односно кубним метрима ? 

8.   Мерни број запремине коцке је два пута већи од мерног броја површине коцке. Колике 
су површина и запремина коцке изражене у квадратним, односно кубним дециме- 
трима ?  

9.     Ако се ивица коцке повећа два пута колико пута се повећа површина, а колико пута 
запремина дате коцке ? 

10. Ако се запремина коцке умањи 27 пута, колико пута је умањена њена ивица ? 

11. Ако се ивица коцке умањи за 2 cm, њена површина се умањи за 216 cm2. За колико се 
при том смањила запремина уочене коцке ? 

12. Од комада глине запремине 152 cm3 треба направити коцку највеће могуће запремине 
чија је мерни број ивице природан број. Колика је површина те коцке ? Може ли се од 
остатка глине направити нова коцка чији је мерни број ивице такође природан број ? 

13. Дата је дрвена коцка чија је ивица 3 cm. Може ли се дата коцка исећи на 20 мањих 
коцки, тако да су мерни бројеви ивица свих коцки природни бројеви ? 

14. Громада гранита у облику коцке ивице 10 m исечена је на коцкице ивице 1 dm. 
Коцкицама је поплочана стаза ширине 1 m. За колико дана би сати такву стазу прешао 
пешак који који сваког сата прелази 5 km ? 

15. Коцке ивица 1 cm, 2 cm, 3 cm и 4 cm разрезане су на кубне центиметре и од њих је 
састављена квадратна плоча најмање могуће висине. Колика је површина највеће 
стране те плоче ? 
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16. Коцка ивице 6 cm, разрезана је на мање, али подударне коцке чије су ивице природни 
бројеви. Колико таквих коцки може бити ? 

17. Три коцке од глине чији су мерни бројеви ивица 3 cm, 4 cm и 5 cm, састављене су у 
једну коцку без губитка материјала. Колика је површина те коцке ? 

18. Дрвена коцка ивице 3 cm обојена је плавом бојом, а затим исечена на коцкице ивице 1 
cm. Колико коцкица има три, колико две обојене стране, колико једну, а колико ниједну 
обојену страну ? 

19. Ивице квадра су 6 сm, 8 сm и 10 сm.За колико се повећа површина, а за колико 
запремина квадра ако се свака ивицa квадра повећа за 2 сm ? 

20. Колико пута се смањи површина, а колико пута запремина квадра, ако се свака ивица 
квадра преполови ?   

21. Дат је квадар чије су ивице 2 km, 3 km и 4 km. Ако се тај квадар  разреже на кубне 
дециметре, а сви тако добијене коцке  наслажу једна на другу, колика ће бити висина 
добијеног стуба ? 

22. Базен облика квадра, дужине а = 50 m, ширине b = 20 m и дубине с = 3 m напуњен је до 
нивоа две трећине  водом. Израчунати колико литара воде је тренутно у базену и 
колику површину базена вода не кваси ? 

23. Шта ће бити са запремином квадра ако се дужина квадра повећа 4 пута, ширина смањи 
6 пута, а висина повећа 3 пута ? 

24. Квадар је састављен од 6 једнаких коцки чија је ивица 5 cm. Колике су површина и 
запремина тог квадра ? Испитај све случајеве . 

25. Запремина квадра је 385 cm3, а мерни бројеви страница квадра су природни бројеви 
већи од 1. Колика је површина квадра? 

26. Квадар има запремину 42 cm3, а  мерни бројеви дужина његових ивица су различити 
природни бројеви. Колико таквих квадара има и колике су најмања и највећа повр-
шина ? 

27. Запремина квадра је 60 cm3, а мерни бројеви дужина ивица квадра су узастопни 
природни бројеви. Колика је површина квадра ? 

28. Колико комада дасака дужине 4 m, ширине 4 dm и дебљине 5 cm се може натоварити на 
камион носивости 3 t, ако кубик (1 m3) даске има масу  750 килограма ? 

 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК  
 

1)  Површина једне стране коцке је 64 cm2. Израчунати површину и запремину коцке. 

2)     Када се ивица коцке увећа за 1 cm, тада се њена површина повећа за 54 cm2 . 
Израчунати површину и запремину коцке. 

3)    Дата је дрвена коцка чија је ивица 3 cm. Може ли се дата коцка исећи на 20 мањих 
коцки, тако да су мерни бројеви ивица свих коцки природни бројеви? 

4)     Квадар чије су ивице 3 сm, 6 сm и 10 сm, има површину  једнаку површини коцке. Ко 
има већу запремину коцка или квадар? 

5)    Квадар од глине има ивице 8 cm, 9 cm и 14 cm . Могу ли се од датог квадра, без остатка 
материјала, направити две коцке чији су мерни бројеви ивица природни бројеви ?  
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ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 

 

   Површине страна квадра су 2 сm2, 3 сm2 и 6 сm2, а мерни бројеви ивица су природни 
бројеви. Колика је запремина датог квадра ? 

   Дужине ивица квадра су природни бројеви већи од 4 сm, а мањи од 40 сm, а његова 
запремина је 1998  сm2 . Израчунати површину квадра.   

   Када се квадар чија је највећа ивица 24 cm, подели на 4 једнака дела добијају се 4 
коцке. Колико таквих квадара има и колике су њихове површине ? 

   Квадар чије су ивице 2 m, 4 m и 8 m има запремину једнаку запремини коцке. Ко има 
већу површину коцка или квадар ? 

    Када се коцка чија је ивица 10 cm  пресече једним резом добију се два квадра, тако да је 
двострука запремина првог једнака трострукој запремини другог квадра. Колике су 
површине добијених квадара ? 

    Када се дрвени квадар запремине 250cm3 пресече на два дела добију се две подударне 
коцке.Колика је површина квадра ? 

    На колико најмање подударних коцки се може разрезати квадар чије су ивице 6 cm,      
9 cm и 18 cm. Колика је површина такве једне коцке ? 

   Од квадра од пластелина чије су ивице 2 cm , 7 cm, 7 cm  и коцке која је такође од 
пластелина, ивице 3 cm направљена је нова коцка. Колика је њена површина ? 

     Колико коцки ивице 4 cm  треба ставити једну на другу да би се добио квадар површине  
352 cm2  ? 

   Колико најмање подударних квадара чије су ивице 1 cm, 2 cm и 3 cm треба саставити да 
би добили коцку ? Колика је површина, а колика запремина те коцке ?  

     Дрвени квадар запремине 1998 cm3 разрезан је без остатка материјала на известан број 
коцки чија је ивица 3 cm. Колико је коцки добијено наведеним разрезивањем ? 

    Две коцке од пластелина имају ивице дужине 3 cm и 4 cm. Од њих је, без остатка 
материјала, направљен квадар чији су мерни бројеви ивица природни бројеви. Колика 
је површина тог квадра.   

      Ако се ивица коцке повећа за 1 сm, добијена коцка има површину за 366 сm2  већу од 
првобитне. Колика је запремина првобитне коцке ?  

     Збир ивица коцке је 1224 cm. Колика је површина, а колика запремина те коцке.  

    Коцка ивице 4 dm обојена је црвеном бојом, а затим исечена на коцкице ивице 1 dm. 
Колико коцкица има три, колико две обојене стране, колико једну обојену страну, а 
колико није-дну обојену страну ?   

   Квадар је састављен од 12 једнаких коцки чија је ивица 10 cm. Колике су површина и 
запремина тог квадра ? Одредити сва решења.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 608   
ПРОБЛЕМИ И ПРОЦЕНТИ 

 
 

1. Милан заврши неки посао за 10 дана, а Славољуб за 15 дана. Ако им се придружи 
Љубиша, онда ће они комплетан посао завршити за 5 дана. За које време би Љубиша 
сам урадио тај посао? 

2. Један човек сам поједе теглу меда за 21 дан, а заједно са женом за 12 дана. За колико би 
дана сама жена појела мед? 

3. Влада, Нада и Јагода су поделили суму новца тако да је Влада  добио 
3

1
 целе суме и 

још 72 динара. Нада је добила 
3

1
 остатка и још 72 динара, а Јагода 

3

1
 новог остатка и 

преосталих 72 динара. Колико је новца добио свако од њих? 

4. Стуб је укопан у језеро. У земљи је трећина дужине стуба, половина дужине је у води, а 
2m извирује изван воде. Колика је дужина стуба?  

5. Влада, Нада и Јагода су добили 600 динара. Влада је добио 
7

5
 суме коју су добиле Нада 

и Јагода, а Нада је добила 
4

1
 новца мање од Јагоде. Колико је свако од њих добио? 

6. У три цистерне је било укупно 780l сока. Ако из прве источимо 
4

1
, из друге 

5

1
 и из 

треће 
4

1
 у све три цистерне ће остати једнаке количине сока. Колико је сока било у 

свакој од цистерни? 

7. Милан од Београда до Атине стигне за 55 дана, а Микис из Атине у Београд за 66 дана. 
Ако обојица крену на пут истог дана истим путем, после колико дана ће се срести? 

8.   Када је бициклиста прешао 70% растојања између два места, онда је остатак пута мањи 
за 8,6km од пређеног дела пута. Колико је растојање између та два места? 

9.   За колико процената се повећају обим и површина квадрата чија је страница 8cm, ако 
му се страница повећа за 20%? 

10. У једној организацији запослено је 126 мушкараца више него жена. Колико у том 
предузећу има запослених, ако број жена износи 35% броја свих запослених? 
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11. Стовариште је за три дана продало сву залиху угља и то: првог дана је продато 40% 
укупне количине, другог дана 62,5% од количине продате првог дана и трећег дана 36 
тона више него другог дана. Колика је била залиха угља на стоваришту? 

12. Иван и Никола су истог тренутка кренули у школу. Иванов корак је за 10% краћи од 
Николиног, али Иван за исто време начини 10% више корака од Николе. Који од дечака 
је пре стигао у школу? 

13. За колико процената се промени површина правоугаоника чије су странице 20 и 30cm, 
ако већу страницу увећамо за 20%, а мању смањимо за 10%? 

14. Четири друга су заједно купили лопту. Први је дао 
4

1
 целе суме, други 

3

1
 суме коју су 

дала остала тројица, трећи 
4

1
 суме коју су дала остала тројица и четврти 20 динара. 

Колико кошта лопта? 

15. Колики угао заклапају велика и мала казаљка ако сат показује 19 часова? 

16. Колико је сати ако се зна да су се казаљке поклопиле између 7 и 8 часова? 

17. Ученик је првог дана прочитао 
8

3
 књиге, другог 

5

1
 књиге и на тај начин прочитао 12 

страна више од половине књиге. Колико страна има та књига? 

18. У једној групи људи 
4

1
 су деца, жена је два пута мање него деце, а мушкараца има 60. 

Колико је особа укупно у тој групи? 

19. Један канап пресечен је на два дела тако да је већи део половина канапа увећана за пола 
метра. Ако мањи део канапа поделимо на исти начин онда је његов мањи део 1,5m. 
Колика је укупна дужина тог канапа? 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 
1) Јато гусака наиђе на усамљену гуску. "Здраво сто гусака", рече она. "Да 

нас је још оволико и половина и четвртина и ти са нама било би нас тачно 
100" - одговорише гуске. Колико је било гусака?  

2) Заборавни професор отворио је славину за воду над кадом и заборавио да 
зачепи каду. Познато је да се празна када пуни за 20 минута, а пуна празни 
за 30 минута. Професор се сетио чепа након 48 минута. Да ли је када пуна? 

3) Свежа трава садржи 80% воде, а сено свега 18% воде. Колико траве треба 
покосити да би се добило 1000 kg сена? 

4) Трећина робе је продата са зарадом од 10%, а половина са губитком од 
15%. Са колико процената зараде треба продати остатак робе да би се 
покрио губитак? 

5) Колики угао заклапају велика и мала казаљка у 9 часова и 30 минута? 
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ЗАДАЦИ  ЗА  УВЕЖБАВАЊЕ 
 

 Отац има 3 сина. Синови добијају месечни џепарац: први 
4

1
 суме и још 30 динара, 

други 
4

1
 остатка и још 30 динара, а трећи син преосталих 350 динара. Колики је 

џепарац сваког од њих? 

 На питање "Колико је сати?" отац одговори сину: "Ако сабереш 
4

1
 данас протеклог 

времена и 
2

1
 времена преосталог до крахја дана добићеш тачно време". Колико је било 

сати? 

 Пера и Марко су имали укупно 900 динара. Кад је Пера потрошио 
8

3
 своје суме, а 

Марко 
10

3
 своје суме, закључили су да су потрошили 

4

1
 укупне своте. Колико је свако 

од њих имао новца? 

 Две дужи имају једнаке дужине. Ако се прва умањи три пута, а друга умањи за 10cm, 

тада ће 
4

1
 прве дужи бити за 2cm краћа од остатка друге дужи. Колика је првобитна 

дужина тих дужи? 

 Мајка је купила јабуке. Влада је појео 
3

1
 свих јабука и још 2 јабуке. Маја је појела 

4

1
 

свих јабука и још једну јабуку. Каћа је појела 
2

1
 преосталог дела јабука, тако да је сада 

остала само 
6

1
 почетне количине. Колико је јабука мајка купила? 

 Никола је планирао да извесну суму новца потроши на следећи начин: за трећину новца 
ће да купи свеску, за четвртину - оловку, за петину - гумицу, за шестину - чоколаду и за 
седмину - бомбоне.  Да ли је то могуће?    

 Жарко и Ђорђе решавају задатак по задатак исту збирку математичких задатака. Жарко 
је за 32 сата рада решио 165 задатака, а Ђорђе је за 30 сати рада решио 155 задатака. 
Који од њих је ефикаснији у решавању математичких задатака? 

 Суд и вода у њему имају масу 1 kg. Ако се одлије 
7

2
 течности, укупна маса се смањи за 

4

1
kg. Израчунај тежину суда.  

 Када је пешак прешао 4km и још половину остатка пута, остало му је да пређе још 4km 
и трећину целог пута. Израчунај дужину целог пута.  

 Лека и Раша ураде један посао за 495 сати, Лека и Жарко ураде исти посао за 440 сати, 
а Раша и Жарко за 792 сата. За колико сати ће тај посао бити готов ако се ангажују 
истовремено сва тројица?  

 Да ли се и за колико процената умањи или увећа површина квадрата, ако се једна 
његова страница увећа за 10%, а друга смањи за 10%? Да ли исти закључак важи и за 
правоугаоник? 
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 Аутомобилиста је за 4 сата прешао 360km. Првог сата је прешао 
15

4
 целог пута; другог 

сата 
8

7
 пута који је прешао првог сата; трећег сата два пута мање него што је прешао у 

прва два сата заједно, а четвртог сата преостали део пута. Колико километара је 
аутомобилиста прешао четвртог сата?  

 Фризирање у женском фризерском салону ''Мира'' кошта 400 динара. Фризерка Мира је 
због поскупљења боја и осталог фризерског материјала за 25% морала да 
пропорционално повећа цену фризирања. Колика је нова цена фризи-рања? За колико 
% треба смањити цену фризирања да би се цена вратила на стари ниво? 

 Свеже јагоде садрже 80% воде, а у току једног дана (24 часа) из јагода испари 5% воде. 
Мегамаркет је у понедељак у подне купио 1000кг свежих јагода, али због изненадног 
квара на камиону-хладњачи  није успео да их транспортује. Колика је била маса јагода 
у среду у подне када су јагоде утоварене у камион-хладњачу? Колико процената воде 
су тада садржале јагоде? 

 Свеже печурке садрже 75%  воде, а суве 10% воде. Колико треба осушити свежих 
печурки да би се добило 5 тона сувих печурки? 

      Разлика 21% неког броја и 15% истог броја је 2,4. О ком броју је реч? 

     Израчунај:  а)  8% од броја 360; б) број чијих 30% износи 75; в)  колико процената од 
броја 600 износи 96? 

   Цена штофа је била 450 динара, а затим је повећана за 90 динара. Израчунај проценат 
поскупљења. 

   У петом разреду Школе за љубитеље метематичке било је 30 ученика. Колико их сада 
има ако се њихов број смањио на 70% од првобитног? 

   У једном одељењу једног дана је изостало 3 ученика или 10% укупног броја ученика. 
Колико ученика има у том одељењу? 

    Од 35 ученика, 15 се пласирало за виши ранг такмичења. Изразити у процентима број 
ученика који су се даље пласирали. 

     Компјутер је прво поскупео 30%, а затим појефтинио 30%. Шта у трећем кораку треба 
учинити са ценом компјутера да би се вратила на почетну цену? 

    Маса сувог липовог цвета износи 26% масе свежег липовог цвета. Колико се чаја добије 
од 280 kg свежег липовог цвета? 

      Воће губи сушењем 84% своје масе. Колико је потребно свежег да би се добило 32 kg 
сувог воћа? 

     Од 1200 kg шећерне репе добије се 240 kg шећера. Изразити у процентима колико се 
шећерне репе искористи, а колико иде у секундарне производе приликом производње 
шећера? 

    Када је бициклиста прешао 70% растојања између два места, онда је остатак пута мањи 
за 8,6km од пређеног дела пута. Колико је растојање између та два места? 

   За колико процената се повећају обим и површина квадрата чија је страница 8cm, ако 
му се страница повећа за 20%? 

     У једној организацији запослено је 126 мушкараца више него жена. Колико у том 
предузећу има запослених, ако број жена износи 35% броја свих запослених? 
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    Стовариште је за три дана продало сву залиху угља и то: првог дана је продато 40% 
укупне количине, другог дана 62,5% од количине продате првог дана и трећег дана 36 
тона више него другог дана. Колика је била залиха угља на стоваришту? 

   За колико процената се промени површина правоугаоника чије су странице 20 и 30cm, 
ако већу страницу увећамо за 20%, а мању смањимо за 10%? 

      Иван и Никола су истог тренутка кренули у школу. Иванов корак је за 10% краћи од 
Николиног, али Иван за исто време начини 10% више корака од Николе. Који од дечака 
је пре стигао у школу? 

     Трећина робе је продата са зарадом од 10%, половина са зарадом од 15%, а остатак са 
губитком од 5%. Израчунај набавну цену и зараду у процентима, ако је укупна добит 
2400 динара. 

     Трећина робе је продата са зарадом од 10%, а половина са губитком од 15%. Са колико 
процената зараде треба продати остатак робе да би се покрио губитак? 

     На школском такмичењу из математике учествовало је 160 ученика. На такмичење 
вишег ранга пласирало се 35% ученика, а међу њима је 25% ученика и награђено. 
Колико је ученика награђено? 

      Разлика два броја је 72. Израчунај те бројеве ако је 4,5% већег броја једнако са 8,5% 
мањег броја. 

     Сок од поморанџе је поскупео за 25%, а од вишње за 20%. За "коктел" користимо 30% 
сока од вишње, 60% сока од поморанџе, а 10% је вода. За колико је поскупео коктел, 
ако су цене сока од поморанџе и сока од вишње на почетку биле једнаке? 

     Колики угао заклапају мала и велика казаљка ако часовник показује 04:00, односно 
16:00 часова? 

    У колико сати се сатна и минутна казаљка први пут поклопе после поноћи? Колико 
времена прође између два узастопна поклапања казаљки? Колико пута се у току једног 
дана поклопе мала и велика казаљка, ако се као први пут рачуна поклапање у 00:00 
сати, а као последње поклапање које се деси пре поноћи (дакле не рачуна се поклапање 
у 24:00)?  

    Влада је уочио да је прошло 14 часова и да тренутно мала и велика казаљка граде 
опружен угао. Колико је тачно сати било у том тренутку? 

    Колики угао заклапају велика и мала казаљка ако сат показује 19 часова? 

   Колико је сати ако се зна да су се казаљке поклопиле између 7 и 8 часова? 

   Колики угао заклапају велика и мала казаљка у 9 часова и 30 минута? 

    Када ће после 10 часова први пут велика и мала казаљка бити под правим углом? 

    У 11 сати велика и мала казаљка заклапају угао од 30о. У колико сати ће први пут 
велика и мала казаљка поново заклапати исти угао.  

      Колики угао заклапају велика и мала казаљка у 5 (минута) до 12 (сати)?  

     Када после 6 сати велика и мала казаљка први пут заклапају опружен угао?  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/21 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 708   
ИРАЦИОНАЛНИ  БРОЈЕВИ 

 
 

У претходној теми поменуто је да ће се посебно третирати питање да ли је квадратни 
корен рационалног броја рационалан број? И утврђено је да квадратни корен рационалног 
броја може бити рационалан (на пример 4,196,1,749  ), али о природи квадратних 

корена многих бројева се није могло ништа рећи.   

 

1. Ако је р прост број, онда p  није рационалан број. Докажи.   

РЕШЕЊЕ:  Ако се претпостави да је број p  рационалан број, тј. да је 
b

a
p   , при чему 

су а и b узајамно прости природни бројеви, тј. бројеви који немају заједничких делилаца, 

онда се на основу дефиниције квадра-тног корена добија се да је  2

22

b

a

b

a
p 






 .  

Из претходне једнакости следи да је a2 = pb2, pa je a дељиво са р. Ако је а дељиво са р, онда 
је а = рс, где је с неки природан број. Тада је и  а2 = (рс)2 = р2с2 = pb2, па је b2 = рс2, одакле је 
јасно да је и број b дељив са р, тј.  b = рd. Како је а = рс и b = рd, то је заједнички делилац за 
а и b прост број р који је већи од 1. Добија се противуречност са претпоставком, што значи 

да је претпоставка оповргнута, тј. број p  није рационалан број.   

 

Претходни доказ указује да постоје бројеви који нису рационални, тј. не могу се 
представити као количник једног целог и једног природног броја. Бројеви који нису 
рационални називају се ирационални бројеви. На основу доказаног тврђења јасно је да 

бројеви 3,2 , 7,5 …нису рационални, већ ирационални.  

Скуп бројева који нису рационални назива се скуп ирационалних бројева и обележава се са I. 
Унија скупа рационалних бројева Q и скупа ирационалних бројева I назва се скуп реалних 

бројева и обележава са R. Дакле, Q  I = R. Јасно је и да је  Q  I =  (јер је очигледно сваки 
реалан број или рационалан или ирационалан). У математици се такви скупови називају 
дисјунктни скупови (скупови који немају заједничких елемената). 
Поступак доказивања који је у овом случају примењен назива се доказивање свођењем на 
противуречност (претпоставке и закључка који из те претпоставке следи). 
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За скуп бројева Ѕ се каже да је затворен у односу на операцију * ако је за свака два броја х и 
у из скупа Ѕ резултат операције х * у такође из скупа Ѕ.  Тако је, на пример, скуп 
рационалних бројева Q затворен у односу на операције сабирања, одузимања, множења, 
дељења (ако делилац није нула) јер је збир, разлика, производ и количник (ако делилац није 
нула) два рационална броја увек рационалан број (што нећемо доказивати). Јасно је да скуп 
рационалних бројева није затворен у односу на операцију квадра-тног кореновања, јер 
квадратни корен рационалног броја може бити раци-оналан број, али може бити и 
ирационалан број. 

Намеће се питање да ли је скуп ирационалних бројева затворен у односу на операције 
сабирања, одузимања, множења, дељења (ако делилац није нула)? 

 

2. Испитај да ли је скуп ирационалних бројева затворен у односу на операције сабирања, 
одузимања, множења и дељења (ако дели-лац није нула).  

РЕШЕЊЕ:  Ако се посматрају ирационални бројеви х = 2 и у = – 2 , онда је очигледно, х 

+ у = 0, х – х = 0, х   х = 2, х  у = – 2, х : х = 1, х : у =    – 1. Како су резултати изведених 
операција 0, 2, –2, 1, –1 рационални бројеви, то скуп  ирационалних бројева није затворен у 
односу на опера-ције сабирања, одузимања, множења и дељења (ако делилац није нула).  

 

3.  Докажи да да је збир, разлика, производ и количник једног рационалног и једног 
ирационалног броја ирационалан број.   

РЕШЕЊЕ:  Нека су r рационалан, а i ирационалан број.  Њихов збир r + i, њихова разлика r – 
i, њихов производ ri, њихов количник r/i  или i/r су ирационалани бројеви. Доказ се изводи 
свођењем на противуречност за једну од операција, а аналогно се могу третирати и други 
случајеви. Ако се претпостави да је i/r рационалан број а (r није 0). Тада је i/r = а, па је  

i = r  а. Као су и r и а рационални, то је i = r  а рационалан број, што је у противуречности 
са претпоставком да је i  ирационалан број. 

 

У даљем тексту, разне друге ситуације и слични односи између реалних, тј. рационалних и 
ирационалних бројева третираће се као одабра-ни задаци одговарајућег нивоа.   

Следеће теоријске чињенице се наводе без доказа, за који ће бити и времена и простора у 
наредним разредима:  

Сваки реалан број a има своју децималну репрезентацију и може се записати у облику:  a =  

с1с2 ... сп , d1d2 ... dk ... где су ci (c1   0) целобројне, а dj децималне цифре реалног броја а. 
Децимална репрезентација реалног броја а има коначан или бесконачан број цифара, при 
чему су цифре у некаквом редоследу без одређених карактеристика или почев од неке 
позиције имају периодично понављање. Доказује се, да ако је број а рацио-налан, онда број а 
има коначну или бесконачну (и периодичну) децималну репрезентацију, а ако је ирационалан, 
онда има бесконачну непериодичну децималну репрезентацију. Али и обратно, да ако реалан 
број има коначну или бесконачну (и периодичну) децималну репрезентацију онда је он 
рационалан и ако има бесконачну непериодичну децималну репрезентацију, онда је 
ирационалан.    
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4. Реални бројеви а = 9876543,210  и b = 123,123123123123... су  рационални бројеви. 
Докажи. 

РЕШЕЊЕ:  Евидентно је да се реалан број а = 9876543,210 може приказати у облику а = 

9876543 + 
100

1

10

2
 . Како су сви уочени сабирци рационални бројеви то је и њихов збир  –  

број а рационалан. 

Ако је b = 123,123123123123, онда је 1000 b = 123123,123123123.... Тада је  1000 b – b = 999 b 
= 123123,123123... – 123,123123123123... = 123000, па је реалан број 

333

41000

999

123000
b рационалан (јер представља количник два рационална броја).   

5. Дати су рационалан број r = 5 и ирационалан број i = 3 . Докажи да су бројеви: 5 + 3 , 

5 – 3 , 3  – 5, 5 3 , 5/ 3 , 3 /5 ирационални.  

6. Постоје ли ирационални бројеви i1 и i2 такви да су њихов збир, разлика, производ и 
количник ирационални бројеви?  

7. Какави су (рационални или ирационалани) реални бројеви  232   и 

  5757  ? 

8. Да ли је скуп реалних бројева затворен у односу на операције сабирања, одузимања, 
множења и дељења (ако делилац није нула).  

9. Одреди најмањи природан број п, такав да је 1n природан.  

10. Да ли су бројеви 2019  и 2020  рационални или ирационални?  

11. Докажи да реални бројеви 
100

6789
 и 

7

33
 имају коначну, односно бесконачну периодичну 

децималну репрезентацију. 

12. Докажи да су реални бројеви defabc,  и ...,cdefefefefab  рационални бројеви. 

13. Докажи да је 32  ирационалан, а ...694444,0 рационалан број. 

14. Ако је r рационалан, а i ирационалан број, какви (рационални или ирационалани) су 

бројеви: r2 и i2, односно  r и i ? 

15. Ако је реалан број yx  рационалан, да ли су и бројеви х и у рационални? 

16. Нека је реалан број yx  ; а) рационалан; б) ирационалан. Какви  су (рационални 

или ирационалани) бројеви:  yx   и   2yx  ? 

17. Докажи да, ако је х ирационалан, онда је и x ирационалан број.  

18. Нека су р и q различити прости бројеви. Докажи да је qp  ирационалан број.  

19. Колико има природних бројева мањих од 1000 чији је квадратни корен рационалан 
број? 

20. Ако је x рационалан број, може ли: а) 1x ;  б)  1x   бити рационалан број? 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Дати су бројеви х  = 0,123456789101112...  и  у = 0,444444444444... .  

Да ли су бројеви х и у рационални или ирационални? 

2) Да ли је број 324324  рационалан или ирационалан број? 

3) Одреди све природане бројеве п, такве да су  п  и 21п природни бројеви? 

4) Ако је x рационалан број, може ли: а) 1x ;  б)  1x   бити рационалан број? 

5) Да ли је број   48135326  рационалан или ирационалан број? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 808 
БРОЈ ДЕЛИЛАЦА ПРИРОДНОГ БРОЈА 

 
    Број делилаца природног броја се најчешће добија растављањем броја на просте 
чиниоце и исписивањем делилаца по неком од могућих система (од најмањег ка највећем, од 
највећег ка најмањем, спаривањем два по два делиоца). Међутим проблеми настају када је 
број толико велики да је немогуће набројати све делиоце. Циљ ове теме је да нешто 
конкретније анализира општи случај и прикаже најкарактеристичније од могућих примена.   

ПРИМЕР 1.  Колико различитих делилаца укључујући број 1 и само себе има број 108. 

РЕШЕЊЕ:   Број  72 = 2  2  2  3  3 = 23  32 . Делиоци броја 23 су 1, 2, 4, 8, а делиоци броја 32  
су 1, 3 и 9. Сви делиоци броја 72 добијају се укрштањем (комбиновањем) једног делиоца 

броја 23 са једним делиоцем броја 32. Тих укрштања има 4  3 = 12, па број 72 има 12 
различитих делилаца. 

 

Сваки природан број  п се може на јединствен начин записати у облику  р1
1 р2

2  ...  рк
к  

где су р1  , р2  ... рк  неки прости бројеви, а 1, 2 ... к ненегативни цели бројеви. Наведени 
облик природног броја назива се канонски облик природног броја.1

 

 

ПРИМЕР 2.  Колико делилаца има број  п = р1
1р2

2 ... рк
к  ако су р1 , р2  ... рк  различити 

прости бројеви, а 1, 2 ...  к  ненегативни цели бројеви? 

РЕШЕЊЕ:  Ако је п = р1
1р2

2 ... рк
к онда су сви делиоци броја  р1

1 редом 1, р1 , р1
2 ... р1

1  и 

има их (1 + 1). Слично,  р2
2  има (2 + 1) ... и на крају  рк

к  има (к + 1) делилац. 

 
Укрштањем свих могућих делилаца природног броја п добија се да он има  (1 + 1) (2 + 1)  
...  (к + 1) делилаца. 

                                                
1   О егзистенцији канонског облика природног броја, његовој јединствености и  
    другим појединостима биће више речи у средњој школи 
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ПРИМЕР 3.  Колико делилаца има број  20203? 

РЕШЕЊЕ:  Како је 2020 = 2  2  5  101, то је 20203  =  (22  5  101)3  то је број 20203 = 26  53  
1013  и има (6 + 1)(3 + 1)(3 + 1) = 7  4  4 = 112 делилаца.  

ПРИМЕР 4.  Колико има природних бројева дељивих са 33 који имају 33 делиоца? 

РЕШЕЊЕ:  Како је 33 = 3  11 =  1  33, то је п = 31  112. Следи да је  (1 + 1) (2 + 1) = 33, 

па је п1 = 32  1110  или  п2 = 310  112.  

ПРИМЕР 5.  Одреди највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац бројева   

а = 24  33  52, b =  23 34  55  и  с = 25  3  53. 
 

РЕШЕЊЕ:  НЗД датих бројева је највећи број који дели сваки од датих бројева и има облик п 

= 21  32  53, што значи да су 1, 2   и  3  најмањи од изложилаца степена бројева 2, 3 

односно 5. Због тога је НЗД једнак 23  3  52, јер су 23, 3 и 52 највећи од бројева које деле и а и 
b и с. Слично, НЗС датих бројева је је највећи број који садржи сваки од датих бројева и има 

облик п = 21  32  53, што значи да су 1, 2   и  3  највећи од изло-жилаца степена бројева 

2, 3 односно 5. Због тога је НЗД једнак 25  34  55, јер су 25, 34 и 55 највећи од бројева који се 
садрже и у а, и у b и у с.  

ЗАДАЦИ 

1. Колико делилаца има број 2022. Колико од њих су парни, а колико непарни? 

2. Колико парних и непарних делилаца има број п =21р2
2... рк

к  ако су р2 , р3  ... рк 

различити непарни прости бројеви, а 1, 2 ...к  ненегативни цели бројеви? 

3. Колико делилаца има број  т = 29  38  47  56   65? 

4. Ако природан број  п  има  8  делилаца, онда је  п > 23. Докажи. 

5. Одреди најмањи природан број који има 43 делиоца.  

6. Одреди најмањи природан број који има 77 делилаца. 

7. Одреди најмањи природан број који је дељив са 30 и који има 12 делилаца. 

8. Израчунај највећи петоцифрен број који има  5 делилаца. 

9. Ако је природан број  п  потпун квадрат, онда он има непаран број делилаца. Важи ли 
обрнуто тврђење? 

10. Постоји ли природан број који је мањи од 1030 и који има 2020 делилаца? 

11. Одреди највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац бројева: 72, 108 и  
540. 

12. Докажи да ако природан број има непаран број делилаца, онда је он потпун квадрат.  
Важи ли обрнуто тврђење?   

13. Природан број п има 6 делиоца, а п2 има 15 делилаца. Колико делилаца има број п3?  



 26 

14. Три ученика Раша, Жарко и Лека дали су следеће исказе о природном броју п. Раша:   
 Број п има 14 делилаца; Жарко: Број п2 има 28 делилаца;  Лека: Број п  је дељив са 12.   
 Испоставило се да су два од датих исказа били тачни, а један нетачан. Одреди п. 

15. Дата је једначина х2 – у2 = 25  36. Колико решења у скупу природних бројева има дата  
једначина? 

16. Одреди најмањи број који има 2022 делиоца. 

17. Постоји ли број чији збир делилаца је 2022? 

18. Природан број п има 10 делилаца. Природан број 2п има 15 делилаца. Природан број 3п 
има 15 делилаца. Колико делилаца има број 4п?  

19. На командном пулту налази се 2022 тастера који су нумерисани бројевима од 1 до 2022.  
Сваки тастер пали (или гаси) сијалицу која је нумерисана истим бројем. Тренутно су 
све сијалице угашене. Први ученик притисне сваки тастер и упали све сијалице. Затим  
други ученик притисне сваки други тастер, трећи ученик сваки трећи тастер ... к-ти  
ученик притисне сваки к-ти тастер. Колико и које сијалице ће бити упаљене, после  
проласка 2022. - ог ученика? 

 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК  
 

1) Одреди најмањи природан који има 18 делилаца. 

2) Постоји ли природан број који је дељив са 100 и има 100 делилаца? 

3) Одреди најмањи природан број који је дељив са 12 и који има 30 делилаца. 

4) Потпуни кубови 8, 27 ... имају тачно 4 делиоца. Да ли су сви бројеви који имају 4 
делиоца потпуни кубови? Да ли сви потпуни кубови имају 4 делиоца? Може ли број 
који је потпуни куб имати 16 делилаца?  

5) Колико решења: а) у скупу природних бројева; б) у скупу целих бројева има једначина 
х2 – у2 = 2п (п  је природсн број). 
 

 


