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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
3. РАЗРЕД 

ТЕМА  309 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

1. Дата је ''једнакост'' са палидрвцима:  II + IV + VI = XIV.  Промени место тачно једном 
палидрвцу тако да једнакост постане тачна. Одреди два различита решења. 

2. Ако користиш цифре 2 и 5 можеш да напишеш 8 троцифрених бројева (цифре се могу 
понављати). 
а)   Одреди  два таква броја чији је збир 777.; 
б)   Одреди два таква броја чија је разлика 33. 
в)   Пронађи сва могућа решења. 

3. Софија је написала број који је за 70 већи од броја који је за 148 мањи од 600. Који број 
је написала Софија?  

4. Израчунај:    а)  438 + 163     б)  908 – 159 
   в)  60 : 5 + 5  3   г)  85 + 15 : 5 

5. Симонида је рекла: ''За три године ћу имати три пута мање година од своје мајке која 
сада има 27 година''. Колико година Симонида има сада? 

6. Милан је поподне гледао пренос утакмице на ТВ-у од 14 часова и 30 минута до 16 
часова и 15 минута, а увече емисију о рибама од 19 часова и 15 минута до 20 часова и 
10 минута.          
а)   Колико је трајао пренос утакмице? 
б)  Да ли је дуже трајао пренос утакмице или емисија о рибама и за колико? 

7. Број 509 има збир цифара 14, јер је 14 = 5 + 0 + 9. Нађи највећи троцифрени број чији је 
збир цифара 12 и најмањи троцифрени број чији је збир цифара 21, а затим и разлику 
тако добијених бројева?  

8. Израчунај вредност израза: а)  25  + 40 : 5     b)  64 –  16 : 8 
   а)  62  +  8  3.  

9. Maрко је замислио један број који када умањиш за 348 добијеш 485. Који број је Марко 
замислио? 

10. На свом папиру нацртај кружиће (види горњу слику).  
У сваки кружић треба ставити један од бројева 1, 2, 3, 4 и 5 тако да збир бројева у 
водоравном и збир бројева у вертикалном правцу буде по 8. 
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11. Цифре 1, 2, 3, 4 употреби у било ком поретку, сваку по тачнио један пут, тако да се 
коришћењем заграда и симбола рачунских операциа добију изрази чија је вредност:  
1, 2, 3, 4 и 5. 

12. Колико има троцифрених природних бројева код којих је производ цифара једнак 6? 

13. Отац, мајка, син и кћи имају укупно 73 године. Отац је старији од мајке 3 године, а 
сестра од брата 2 године. Укупан збир година свих чланова породице пре 4 године је 
био 58. Колико година има сада сваки од чланова породице ?  

14. У једном граду у главној улици у правој линији су школа, пошта и биоскоп. Од школе 
до поште је 480 т, а растојање између школе и биоскопа је за једну трећину краће. 
Колико је растојање између поште и биоскопа? Одреди сва могућа решења. 

15. Може ли збир два узастопна природна броја бити:  а)  234;  б) 235? 

16. Бројеве 7, 24, и 336 можеш помоћу четири цифре 3 и неких рачунских операција да 
запишеш на следећи начин: 7 = 3 + 3 + 3 : 3,   24 = 33 – 3  3,  336 = 333 + 3. 
а)  Користећи четири цифре 3 на сличан начин запиши број 39.  
б)  Који је највећи троцифрени број стотине који можеш да напишеш помоћу четири 
цифре 3 на сличан начин? 

17. Ана је требала да помножи неки број са 7. Уместо да помножи тај број са 7, она је тај 
број сабрала са 7 и добила резултат 20. Колики би резултат Ана добила да није 
погрешила? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Коста, Јова и Влада су засадили крушку, јабуку и вишњу. Сваки је засадио по једно 
дрво чији назив не почиње истим словом као његово име. Ко је засадио које дрво, ако 
се зна да Влада није засадио крушку? 

2) Упиши бројеве 14, 15, 16, 17, 18, и 19 у дате кругове, тако да збирови бројева на свакој 
од страница замишљеног троугла буду међусобно једнаке. 

 

3) У квадрате између бројева упиши тачно један од знакова +, –  или = (морају бити сва 
три знака употребљена) тако да се добије тачна једнакост: 

             а)  7  2  39  30  b)  30  40  70  0. 
Одредити сва решења. 

4)  Гордана има 85 салвета. Мирјана има 5 пута мање сал-вета од Гордане, а Славица има 
5 салвета више од Мирјане. Колико салвета има Славица? 

5) Танасије зна да ће му остати 46 динара ако купи 3 свеске, а да му за куповину 5 таквих 
свезака недостаје 90 динара. Колико кошта једна свеска? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  409.   
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

1. Дат је десетоцифрени број 3794618502. Прецртати три цифре тако да добијени 
седмоцифрени број буде: а) највећи ;    б) најмањи. 

2. Израчунај вредност израза: (2020 + 2018 + ... + 6 +  4 + 2) - (2019 + 2017 + ... + 5 + 3 + 1). 

3. Који број је за 60 већи од своје трећине ? 

4. Колико има природних бројева који су мањи од 1000 чији је збир цифара мањи од 5. 
Збир цифара једноцифреног броја је сам тај број? 

5. На двема паралелним правама т и п дато је по 5 тачака. Колико дужи, а колико 
троуглова је одређено датим тачкама? 

6. Допуни следеће магичне квадрате 
 

3  7    4     9    13   

                 12 

5     7 12    12  10    14  

 

7. Колико има четвороцифрених бројева код којих је производ цифара једнак 6 ? 

8. Колико има једнакокраких троуглова чије су све странице природни бројеви и који 
имају обим 14 ст? 

9. Израчунај разлику највећег и најмањег осмоцифреног природног броја од којих је сваки 
записан помоћу различитих цифара. 

10. Отац, мајка, син и кћи имају укупно 73 године. Отац је старији од мајке 3 године, а 
сестра од брата 2 године. Укупан збир година свих чланова породице пре 4 године је 
био 58. Колико година има сада сваки од чланова породице ?  

11. У једном граду у главној улици у правој линији су школа, пошта и биоскоп. Од школе 
до поште је 1 кт и 215 т, а растојање између школе и биоскопа је за једну трећину 
краће. Колико је растојање између поште и биоскопа? Одреди сва могућа решења. 

12. Збир два броја је 85, а њихов количник је 4. Одреди те бројеве. 
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13. Обим правоугаоника је 2 т. Када му се једна страница повећа за 10 ст, а друга смањи 
за 10 ст, добија се квадрат. Израчунај странице датог правоугаоника и добијеног 
квадрата. 

14. Дат је број 1234. Користећи све његове цифре (по једна јединица, двојка, тројка и 
четворка)   по једном (без права  понављања) у било ком поретку и користећи заграде и 
симболе рачунских операција сабирања, одузимања, множења и дељења конструисати 
бројевне изразе чија је бројевна вредност: 1, 2, 3, 4, 5.   

15. Дате су цифре 0, 5 и 8. Напиши највећи и најмањи петоцифрен природан број који 
садржи дате цифре, ако се морају употребити све цифре и ако се дате цифре могу 
понављати. Колика је разлика та два петоцифрена броја. 

16. Ако Јагода поклони Нади 30 динара онда ће обе имати једнаке суме новца. Ако пак 
Нада поклони Јагоди 30 динара, онда ће Јагода имати три пута више новца од Наде. 
Колико новца има Нада, а колико Јагода ? 

17. Обим правоугаоника је 90 ст, при чему су две дужине правоугаоника једнаке са три 
ширине правоугаоника. Колике су странице датог правоугаоника ? 

18. Која фигура (слика лево) има више троуглова, А или В? 

 

19. Колико на датој слици (десно) има:  а) дужи;  б) квадрата ;  в) правоугаоника који нису 
квадрати ? 

20. Дат је број 581 909 786. Прецртај пет цифара тако да новодобијени број (кога чине 
преостале цифре) буде: а) најмањи могућ; б) највећи могућ. Који су то бројеви ? 

21. Страница квадрата је 1280 ст, а страница једнакостраничног троугла 17 т. Ко има већи 
обим:  квадрат или једнакостранични троугао? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) На две гране налазило се укупно 25 врабаца. После извесног времена, с прве прелетело 
је на другу грану 5, а с друге сасвим одлетело 7 врабаца. Тада је на првој грани остало 
два пута више врабаца него на другој. Колико је првобитно врабаца било на свакој 
грани ? 

2) За колико се трећина највећег четвороцифреног броја разликује од једанаестине 
најмањег непарног четвороцифреног броја ? 

3) Оделење у коме је било 32 ученика купило је лопту која кошта 246 динара, при чему су 
дечаци за лопту дали по 9 динара, а девојчице по 6 динара. Колико у том оделењу има 
дечака, а колико девојчица ?   

4) Ако је x + y = 100 израчунај: а) (x + 40) + (y + 13)  ;    б) 2020 - x - y . 

5) Обим једнакостраничног троугла је 18 ст. Колико је обим једнакостраничног троугла 
који садржи:  а)  4;  б)  9  таквих једнакостраничних троуглова. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  509.   
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

 
1. Правоугаоник чији је обим 50 ст, исечен је на три мања подударна правоугаоника (без 

остатка материјала). Колика је површина тог правоугаоника? 

2. Странице два квадрата разликују се за 5 ст, а њихове површине се разликују 125 ст2.  
Колики је збир обима ова два квадрата?  

3. Запремина коцке је 1728 cm3   . Одредити њену површину. 

4. Како се само помоћу судова од 3л и 5л из бурета може одлити тачно 4л вина ?  

5. Колико се највише различитих маса (изражених природним бројем килограма) може 
измерити, ако располажемо теговима од 1 кг, 3кг и 9кг? 

6. Квадрат чија је страница 3 cm подељен је на квадратне центиметре. Колико на тако 
добијеној слици има дужи, колико квадрата, а колико правоугаоника (не рачунајући у 
правоугаонике и квадрате) ?     

7. Колико, најмање, а колико највише, треба конструисати правих у равни, да би оне 
раван поделиле на тачно 7 области ? 

8. Дешифруј множење: *4*  15 = 3*9* . 

9. Колико има четвороцифрених бројева који су дељиви са 3, 5 или 7?  

10. Дешифровати множење:  * 8 * *    45  =  26*17* . 

11. Одреди најмањи и највећи петоцифрени природан број који при дељењу са 3, 4, 5 и 6 
даје остатак 2, 

12. У броју n = а2020b  одреди непознате цифре а и b тако да добијени шестоцифрени број 
n буде дељив  са 72. 

13. Одреди прост број р тако да је су и бројеви р + 11 и р + 15 прости. 

14. Постоје ли прости бројеви х и у такви да је х + у = 98. 

15. Производ НЗД и НЗС бројева различитих природних бројева т и п је 36. Одреди сва 
могућа решења.  

16. Одредити све скупове Х који задовољавају релације: X U  1,2,3,4,5  =  1,2,3,4,5,6 ;  
X   2,3,4  =  3,4 . 
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17. У једној школи су испитивали укус 600 ученика. Јабуке воли 240 ученика, банане 180, а 
мандарине 360 ученика. Јабуке и мандарине воли 120 ученика, јабуке и банане 70 
ученика. Педесет ученика воли мандарине и банане, а 40 ученика не воли воће. Одреди 
колико има ученика који воле све три врсте воћа. 

18. У петом разреду једна школа има 90 ученика. Познато је да 22 ученика учи енглески 
језик, 28 руски језик, 35 француски језик, 5 енглески и руски, 7 француски и енглески, 9 
француски и руски, а само енглески 12 ученика. Колико ученика учи сва три језика, а 
колико не учи ниједан језик ? 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Одреди најмањи и највећи четвороцифрен број који је дељив са 9, а производ цифара 
му је 180.  

2) Квадрат чија је страница 3 cm подељен је на квадратне центиметре. Колико на тако 
добијеној слици има дужи, колико квадрата, а колико правоугаоника (не рачунајући у 
правоугаонике и квадрате) ?     

3) Скупови А и В су подскупови скупа  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30 , при чему је А  В = . 
Може ли збир елемената скупа А бити једнак збиру елемената скупа В?  

4) Одредити скуп Х ако скуп Х задовољава следеће услове:   Х   2, 3, 4, 5, 6, 7  и  
Х   2, 3, 4, 7  =  2, 4 .  

5) Која геометријска фигура може бити пресек скупова тачака једног троугла и једног 
квадрата? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

ТЕМА  609 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

 

1. Кречење стана сам Аца заврши за 10 сати. Ако би му Бора помогао 2 сата, онда би 
кречење завршили за 6 сати. За колико сати би самостално кречење стана обавио Бора ? 

2. Маса тела на Месецу износи 4/25 масе тела на Земљи. Ако је човекова маса на Земљи  
80,25 кг колика би била на Месецу ? 

3. Дате су једначине: 1 - 999 (x - 1 ) = 1999   и  19 - 99 ( y - 1 ) = 1999. Одредити збир 
решења датих једаначина.   

4. У троуглу АBC, страница АC је већа од странице BC, а симетрала угла    сече страницу 
АB у тачки M. Који од углова  АMC  и  BMC већи ?   

5. Које је године рођен Пера, ако 2020. године Пера има онолико година колико износи 
збир цифара године његовог рођења? 

6. Дат је бројевни ребус:  ЗВ + ЗВ + ... + ЗВ = ЗВРК. Одредити највећи могући број  
сабирака, ако једнаким бројевима одговарају једнаке цифре, а различитим бројевима 
различите цифре. 

7. У троуглу АВС, страница АС је већа од странице ВС, а симетрала угла  сече страницу 
АВ у тачки М. Упореди углове AМС  и BМC. 

8. Може ли збир два сшопљашња угла угла троугла бити 2021' (минут)? 

9. Да ли је у скупу Ѕ =  2, 3, 4, 5, ... , 2020, 2021  више простих или сложених бројева? 

10. Компјутер је коштао 36.000 динара и потом је поскупео 25%. Колико процената треба 
да појефтини да би се цена вратила на почетну? 

11. У троуглу АВС, угао  је једнак 30о.  Ако се угао  повећа за 40%, а угао  смањи за 
20%, збир углова у троуглу ће остати непромењен. Одредити однос страница у троуглу 
АВС. 

12. Висине које одговарају крацима једнакокраког троугла секу се под углом од 118о. Шта 
је веће: основица или крак тог троугла?  

13. Може ли се дати једнакостранични троугао поделити на 49 мањих међусобно 
подударних једнакостраничних троуглова? 

14. Колико најмање ученика има школа за коју можемо тврдити да постоје три ученика 
који рођендан славе истога дана? 
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15. Дат је троугао АВС. На страници ВС или њеном продужетку, одреди тачку М тако да је 
МА = МВ. 

16. Колико најмање, а колико највише узастопних целих бројева треба сабрати да би 
њихова сума била – 11? 

17. За колико процената се повећа површина квадрата, ако се његова страница повећа за 
20%? 

18. Ако три гуске за 4 дана снесу 10 јаја, колико јаја ће снети 7 гусака за 12 дана? 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 
1) Дуж АВ је пречник дате кружнице к. Израчунај угао АСВ, ако тачка С припада датој 

кружници к. 
 

2) Колико најмање, а колико највише узастопних целиј целих бројева треба сабрати да би 
њихова сума била 234? 

 
3) У правоуглом троуглу АВС симетрала правоуг сече хипотенузу АВ троугла у тачки М 

тако да је СМА = 89о. Одредити међусобни однос дужи АВ, ВС, СА, АМ, ВМ и СМ.  
 
4) Збир два разломка је 1/5, а њихова разлика 1/7. О којим разломцима је реч? 
 
5) На колико начина се сума од 65 динара може исплатити новчићима од 2 и 5 динара? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  709 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
 

1. Констрисати ромб чија је површина 12 cm2.  

2. Дијагонале делтоида су 537  и 537  . Одреди површину делтоида.  

3. Дат је трапез чије су основице 10 и 22, а висина 8. Трапез је са три праве које су 
паралелене основицама трапеза и које деле висину трапеза на четири једнака дела 
подељен на четири мања дисјунктна трапеза. Израчунај површине тих трапеза, ако су 
њихове висине међусобно једнаке.  

4. Површина квадрата једнака је површини правоугаоника чије су странице 404  и 

909 . Шта је веће: обим квадрата или правоугаоника? 

5. Када се од реалног броја х одузме његова реципрочна вредност добије се број који је 
једнак са три четвртине х. Одреди х. 

6. Нада је рођена у 20. веку. Познато је да ће Нада х година имати х2-те године 21. века. 
Које године је рођена Нада?  

7. Одреди х, ако је  х2 =  1 +  3 + 5 + ... + 35 + 37.  

8. Постоје ли прости бројеви р и q, такви да је р2 + q2 = 1234321.  

9. Одреди збир свих целобројних решења неједначине 20  а2  150. 

10. Израчунај  
44,1144,0

4,14144




. 

11. Шта је веће: 7 или 4 3 ? 

12. Број а је мањи од 100. Одреди све вредности броја а тако да је број 294a природан 

број. 

13. Страница ромба је 12, а један оштар угао 60о. Израчунај дијагонале датог ромба. 
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14. Углови троугла се односе као 1 : 3 : 4, а највећа страница троугла је   8 cm. Колика је 
површина тог троугла? 

15. Докажи да је троугао чије су дужине страница 6, 7 и 10 тупоугли. 

16. Дужине дијагонала делтоида су 24 и 25, а једне од страница 15. Одреди обим и 
површину делтоида. 

17. Дата је неједнакост .20202019  x  Колико има природних броје- ва х за које важи 

дата неједнакост?  

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Дат је паралелограм АВСD и у његовој унутрашњости тачка М. Конструиши праву р 
која садржи дату тачку М и дели дати паралелограм на две фигуре једнаких површина? 

2) Колико има четвороцифрених природних бројева који су потпуни квадрати. 

3) Да ли је ...777777,1  рационалан или ирационалан број? 

4) У трапезу АBCD дијагонала АС је нормална на крак ВС и полови BAD. Израчунати 

површину трапеза, ако је АВС = 60о и ако је обим трапеза 2 m.  

5) Свеже грожђе садржи 70% воде, а суво свега 18% воде. Колико килограма свежег 
грожђа треба да би се добило 24 кг сувог грожђа ? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  809   
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ 

ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 
1. Тачке М, N и P деле странице АB, BC и CА троугла АBC  у односу 2 : 1. Ако је 

површина троугла АBC једнака 36, колика је површина троугла MNP? 

2. Дужине свих страница троугла Т су мање од 1, а дужине свих страница троугла Т ' су 
веће од 100. Може ли површина троугла Т бити већа од повр-шине троугла Т ' ? 

3. Дат је четвороугао ABCD чије су странице АВ и CD тачкама М и N, односно Р и Q 
подељене на по три једнака дела. Докажи да је површина четвороугла  MNPQ  једнака  
једној трећини површине четвороугла АВСD.  

4. Многоугао М има 12 дијагонала више од многоугла N. Колико страница има многоугао 
М, а колико многоугао N?  

5. У конвексном шестоуглу ABCDEF сви углови су једнаки. Одреди обим многоугла, ако 
су дужине страница АВ = 3, ВС = 4, CD = 5 и EF = 1. 

6. Многоугао има 555 страница. Могу ли сви његови унутрашњи углови имати цео број 
степени?  

7. Колико има правилних многоуглова чији су сви унутрашњи углови изражени 
природним бројем степена?  

8. Унутрашњи углови два правилна многоугла односе се као 5 : 4. Колико страница имају 
ти правилни многоуглови?  

9. У унутрашњој области оштроуглог троугла АВС дата је тачка М, тако да је: АВС = 

50о, ВАС = 70о, МАС = МСА = 40о. Одреди АМВ и МВС.  

10. У троуглу АВС познати су углови: АВС = 40о и ВСА = 80о. Ако је D  тачка на луку 
АС кружнице описане око троугла АВС, одреди АDС. 

11. Колико има тангентних четвороуглова чије су три странице: 12, 17 и 23? 

12. Kолико има четвороцифрених бројева чија је прва цифра парна, друга цифра прост 
број, трећа цифра непаран број, а последња сложен број ? 

13. Над хипотенузом правоуглог троугла чије су катете а и b конструисан је квадрат. 
Колико је средиште квадрата удаљено од темена правог угла ? 
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14. Три човека треба да поделе 21 посуду са медом (7 пуних, 7 до пола испуњених и 7 
празних), тако да сваки од њих добије једнаку количину меда и једнак број посуда. 
Како је то могуће ? 

15. Међу н датих тачака не постоје 4 које припадају једној равни. Ако је број равни које 
оне одређују 35 пута већи од броја тачака , одредити колико правих одређују ове тачке. 

16. Доказати да је разлика квадрата било која два непарна природна броја дељива са 8. 

17. Одредити разломак чији је периодични децималан запис: 0,8181818181... 

18. Око једнакокраког трапеза чије су основице 24 см и 10 см, а висина једнака средњој 
линији описан је круг. Одредити колико процената површине круга заузима трапез. 

19. Нека су на мимоилазним правама р и q дате тачке А, В и С  р и D, Е  q. Колико 
равни одређују тачке А, B, C, D, F, ако тачка F не припада ниједној од правих 
одређених тачкама  А, B, C, D, Е ? 

20. Доказати да је израз 8n + 8n+1 + 8n+2  дељив са 584 за сваки природан број  н.  

21. Воз прелази мост дуг 171 м за 27 секунди, а поред пешака који се креће насупрот возу 
брзином од 1 м/сек, пролази за 9 секунди. Израчунати брзину воза и његову дужину, 
ако се прелазак воза преко моста рачуна од тренутка доласка локомотиве на мост, до 
тренутка силаска последњег вагона са моста.  

22. Колико има петоцифрених природних бројева написаних помоћу цифара 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 таквих да се: а) цифре могу понављати; б) цифре не могу понављати; в) цифре могу 
понављати, а број није дељив са 5. 

23. Дат је разломак чији је именилац за 2020 већи од његовог бројиоца. Ако се датом 
разломку дода 1/3 добије се разломак који је три пута већи од првобитног. Колики је 
именилац, а колики бројилац датог разломка. 

24. Свежа трава садржи 80% воде, а сено свега 25%. Колико треба свеже траве да би се 
добила  
1 тона сена. 

25. Пут од места А до места В пешак прелази за 4 сата крећући се при том сталном 
брзином. Ако после једне трећине пређеног пута, повећа брзину за 3 km/h за пут од А 
до В утрошиће укупно 3 сата. Колико је растојање од А до В ? 

26. Плочице за поплочавање пода су облика правилног многоугла. Колико страница могу имати 
такви многоуглови? 

27. Доказати да је полином P(x) = x
12

 - x
9
 + x

4
 - x + 1  позитиван за све реалне x. 

28. Ако је  а
2
(b - c) + b

2
(c - а) + c

2
(а -b)  0, доказати да су бројеви а, b и с различити. 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

1) У правоугли троугао чије су катете 15 cm и 20 cm уписан је квадрат тако да се два 
његова темена налазе на хипотенузи, а сваки од преостала два, на по једној од катета. 
Доказати да је површина тог квадрата већа од 64 cm2.  

2) Збир  неколико  узастопних  природних бројева је 2020. Одредити те бројеве. 

3) Дато је 10 тачака. Колико је највише  правих, а колико највише равни одређено датим 
тачкама ?  

4) Доказати да је број 172
1992

 + 7  не  може бити квадрат природног броја. 

5) Одреди све просте бројеве x и y који задовољавају једначину  x
2
 – 2y

2
 = 1. 


