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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  319   
ДЕШИФРОВАЊЕ РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА 

 
 

 

Дешифровати рачунске операције: 

1.       *6 – 3* = 51; 

2.      *2 – 3* = 14; 

3.       *4 · * = 3*0; 

4.       2*4 : 1* = *2; 

5.       ** · * – * = 2.  

6.       Збир неколико природних бројева једнак је њиховом производу и једнак  

  је броју 12. Колико сабирака има тај збир, односно колико чинилаца има  

  тај производ?  

 

Дешифровати операције ако једнаким словима одговарају једнаке цифре, а    

различитим словима различите цифре: 

 

7.       А + АВ + АВС = 927 

8.       А + ВВ + ССС = 635 

9.     AB + BC + CA = ABC 

10.    АA + BB + CC = ABC 

11.    ЦАР + ЦАР = КРАЉ 

12.    СAT + СAT + СAT = MAT 
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13.    МЛ + МЛ+ МЛ + МЛ = ДМС 

14.      МЛ + МЛ + МЛ + МЛ + МЛ = ДМС 

15.     ЛАВ – ЗЕЦ = МИШ 

 

Одредити бар једно решење следећих рачунских операција: 

16.      ДВА + ТРИ = ПЕТ 

17.      ТРИ + ПЕТ = ОСАМ 

18.      ТРИ + ТРИ = ШЕСТ 

 

 
ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 
 

1)        Одредити сва решења математичког ребуса  *** · * – ** = 4. 

 

2)      Збир неколико природних бројева једнак је њиховом производу и једнак  

  је броју 24. Колико најмање, а колико највише сабирака има тај збир,  

  односно чинилаца има тај производ?  

 

3)        Дешифровати сабирање А + АВ + АВС = 874, ако једнаким словима  

  одговарају једнаке цифре, а различитим словима различите цифре. 

 

4)         Дата је једнакост: АВ + АВ + ... + АВ = 525. Колико најмање, а колико  

  највише сабирака има дата једнакост? 

 

5)      Одредити бар једно решење у сабирању  ДВА + ДВА + ДВА = ШЕСТ. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  419 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ  

ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
 

 

1. Јесен је један дан дужа од зиме, 4 дана краћа од лета и 2 дана краћа од 
пролећа. Колико дана траје свако годишње доба, ако година није преступна? 

2. Производ два броја је 1998. Ако се један умањи за 24, а други остане исти 
нови производ износи 1110. Одредити тражене  бројеве. 

3. Које све масе можемо измерити на теразијама са два таса ако располажемо 
само са теговима од 1 кг, 3 кг  и 9 кг ? 

4. Колико има троуглова чија су темена у датим тачкама ? 

5. У поља дате траке уписати природне бројеве тако да је производ свака три 
суседна броја једнак 30. Колико различитих решења има ? 
 

   14    9          

6. Помоћу цифара  0, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 написати најмањи и највећи 
шестоцифрени број користећи сваку цифру: а) само једанпут ;  б) највише 
три пута . 

7. У првом сандуку има 1999 јабука више него у другом. У ком сандуку ће 
бити више јабука, и за колико, ако из првог сандука пренесемо у други 
1000 јабука ? 

8. Колико је керамичких плочица облика квадрата, странице 15 cm, потребно 
за покривање пода правоугаоне просторије чије су димензије 12 m и 27 m? 

9. Колико дужи и колико троуглова је нацртано на датој слици ? 

10. Бројеве  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 распореди у поља квадрата  3 х 3 
тако да у сваком од 9 поља буде по један број, при чему се бројеви не смеју 
понављати и при чему је збир бројева у свакој хоризонтали, вертикали или 
дијагонали различит. 
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11. Дат је двоцифрен број. Ако му се са десне стране допише исти тај број 
добија се четвороцифрен број.Колико пута је добијени број већи од датог 
броја? 

12. Из два пристаништа кренула су истовремено, један другом у сусрет, два 
брода. Први брод се кретао брзином од 22 км на час, а други брод брзином 
од 28 км на час. Колико је растојање између пристаништа, ако су се 
бродови срели после 40 часова путовања.  

13. Пера, Васа и Огњен имају заједно 160 кликера. Ако Пера да Огњену 17 
кликера, а Васа поклони Огњену 12 кликера, онда ће Пера и Васа имати 
једнак број кликера, а Огњен колико Пера и Васа заједно. Колико кликера 
је имао сваки дечак ?  

14. Ако се једна страница квадрата повећа два пута, а друга за 22 mm, добије 
се правоугаоник чији је обим 2000 mm већи од од обима датог квадрата. 
Колика је страница квадрата ?     

15. Конструисати магични квадрат чији су елементи бројеви: 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25 и 27.  

16. Два аутомобила крећу се у сусрет један другом. Један прелази 76 км/h, а 
други 12 км/h више од првог. Колико ће бити удаљени један од другог 3 
часа после њиховог сусрета. 

17.  У једном руднику рудари раде у три смене. У првој смени ради 126 рудара, 
а у другој 42 рудара више него у првој. У трећој смени ради половина 
збира рудара из прве две смене. Колико рудара ради у трећој смени? 

18.   Правоугаоник чији је обим 2002 ст, подељен је правом која је паралелна 
мањој његовој страници на један квадрат и један правоугаоник. Колики је 
обим мањег правоугаоника, ако је обим квадрата 1000 ст? 

19.   Мирослав је записивао природне бројеве један за другим 123456789101112 
… Коју цифру је записао на 2002. месту? 

20.   Збир два броја је 825. Када се већи подели мањим, количник је 8, а остатак 
15. Који су то бројеви? 

21.   Површина пода једне дворане је 60m2 54dm2. Колика је површина ходника 
који је 6 пута ужи и 4 пута дужи? 

22.   Странице два квадрата разликују се за 6 cm, а њихове површине за 96 cm2. 
Израчунати обим мањег квадрата.  

23.   Пре 16 година Владе Дивац је био три пута старији од Милоша Вујанића. 
Колико година сада има Владе Дивац, а колико Вујанић, ако је Дивац 12 
година старији од Вујанића? 

24.   Одредити разлику најмањег непарног четвороцифреног броја чији је збир 
цифара 4 и највећег парног троцифреног броја чији је производ цифара 16.  
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25.   Сваком од троје деце мајка је дала исти број поморанџи, Када су деца 
појела по 4 поморанџе, остало им је тачно толико колико је добило свако 
дете. Колико је поморанџи добило свако дете? 

 
ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Умањилац је смањен за 4567. Како треба променити умањеник да би се 
разлика повећала за 1234. 

2) У  павиљонима је смештено 430 излетника. У првом  је било 12 излетника 
више него у трећем, а у другом 14 излетника мање него у трећем, док је у 
четвртом био једнак број излетника као у трећем павиљону. Колико 
излетника је смештено у сваком павиљону? 

3) Цртањем четири праве у равни круга, подели круг на највећи могући број 
делова. Колико је то делова? 

4) У “једнакости”  5  ∙  4  +  26  :  2  +  1916  =  2001  поставити заграде тако да 
се добије тачна једнакост. 

5) Допунити магични квадрат тако да збир бројева у свакој колони, врсти и 
дијагонали буде једнак. 

 

 

 

 

 

 

 

  16 

  17 

 19  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 
 

Т 519 
ПОДСЕЋАЊЕ НА СКУПОВЕ  

 
 

1. Скуп А чине двоцифрени бројеви чији је збир цифара 12, а скуп В двоцифрени бројеви 
чији је производ цифара 36? Одредити скупове А, В, А ∪ В, А ∩ В и (А / В) ∪ (В / А). 

2. Ако  скуп А има 30, скуп В 20 елемената и њихова пресек 12 елемената, колико 
елемената имају скупови: А ∪ В, А / В и В / А? 

3. Скуп А = { х, у}, скуп В = { ѕ, 9863}. Одредити елементе скупова А и В, ако је 9863 
збир бројева х и у, а ѕ: а) најмања;  б) највећа могућа разлика бројева х и у. 

4. Одреди скупове А и В, ако је А ∪ В = { 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 }, 
А ∩ В = { х ⎪ х ∈Ν и 3 ≤ х < 6} и  А / В =  { 1, 6 }.  

5. Дат је ску Ѕ = { 1, 2, 3 ... 2021}. Постоје ли скупови А и В такви да је А ∩ В = ∅,  А ∪ В 
= Ѕ и збир бројева из скупа А једнак је збиру бројева из скупа В? 

6. У једној школи сваки ученик учи француски или енглески језик. Енглески језик учи 4/5 
ученика, а француски 3/4  ученика. Који део ученика учи оба страна језика? 

7. Скуп А чине двоцифрени бројеви који су дељиви са 2, скуп В бројеви дељиви са 4 и 
скуп С бројеви дељиви са 8. У каквом су односу А, В и С?  Колико елемената имају 
скупови А / В, А / С, В / С? 

8. Колико има природних бројева мањих од 500 који нису дељиви ни са 4 ни 5 ни са 6? 

9. Нека је А = { а, b, c, d }, B = { a, b , 4 }, C = { 2, 4, c }, D = { a, b, 3}, E = { 1, b }. 
Oдредити бројеве а, b, c, d  тако да је B ⊂ A, C ⊂ A D ⊂ A и E ⊂ B. Подразумева се да 
су у сваком скупу елементи различити. 

10. Од скупа природних бројева мањих од 1000 формирани су скупови А, В и С. Скуп А је 
скуп бројева дељивих са 3, скуп В је скуп бројева дељивих са 6, а скуп С је скуп бројева 
Дељивих са 9. Опиши речима скупове: А ∪ В, В ∪ С, С ∪ А, А  ∪ В ∪ С, А ∩ В,       
В ∩ С, С ∩ А, А ∩ В ∩ С. Колико елемената има сваки од тражених скупова? 

11. Скуп П чине сви парни, а скуп Н сви непарни природних бројеви мањи од 333.Ако су 
Ѕп и Ѕн збирови, а Рп и Рп производ свих бројева у скуповима П и Н.  
а)  Шта је веће Сп или Ѕн?  
б)  Шта је мање Рп или Рн?  
в)  Може ли Ѕп + Рн  бити 1234567890? 
г)  Може ли Ѕн + Рп бити  98654321? 

12. Колико подскупова има скуп   1, 2, 3, 4  ? 
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13. Дат је скуп   1, 2, 3 ... 9, 10 . Колико двоелементних подскупова има дати скуп? 

14. Скуп А има 17 елемената. Да ли скуп А има више подскупова са 3 или са 14 елемената? 

15. Докажи да у скупу од првих хиљаду природних бројева има више сложених него 
простих бројева? 

16. Дат је скуп  1, 2, 3 ... 2021, 2022 . Може ли се дати скуп поделити на два подскупа А и 
В без заједничких елемената, тако да је збир бројева у подскупу А једнак збиру бројева 
у подскупу В? 

17. Дат је скуп   1, 2, 3 ... 9, 10 . Може ли се дати скуп поделити на два подскупа А и В 
(без заједничких елемената) тако да је количник производа бројева у скуп А и 
производа бројева у скупу В прост број?  

 

 
ДОМАЋИ ЗАДАТАК  

 
 
 

1) Одредити скуп свих троцифрених природних бројева који при дељењу са 2 дају 
остатак 1, при дељењу са 3 дају остатак 2, при дељењу са 4 дају остатак 3, при 
дељењу са 5 дају остатак 4, и при дељењу са 6 дају остатак 5. Колико елемената има 
добијени скуп? 

2) Дати су скупови А =  13, 16, 19, ... ,  103, 106, 109, 112  и  
скуп В =  25, 29, 33, ... , 145, 149, 153 . Који скуп има више елемената?  Одреди 
скуп А  В. 

3) Скуп А чине сви троцифрени палиндроми (бројеви облика АВА који се једнако 
читају с лева у десно, као и с десна у лево), а скуп В сви троцифрени бројеви 
дељиви са 9. Колико елемената има скуп А, а колико скуп В? Одреди скуп А  В. 

4) Скуп А садржи све природне бројеве мање од 100 који се могу представити као збир 
два узастопна природна броја, а скуп В чине сви природни бројеви мањи од 100 који 
се могу представити као збир три узастопна природна броја. Колико елемената 
имају скупови: А  В и А  В. 

5) Скуп А чини девет бројева који представљају збир прва два проста, прва три проста, 
прва четири проста, ... првих 10 простих бројева. Скуп В чини девет бројева који 
представљају збир прва два сложена броја, прва три сложена броја, ... првих 10 
сложених бројева. Одреди скуп А  В. Колико простих бројева садржи скуп А, а 
колико скуп В? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 619   
ПОДСЕЋАЊЕ НА ТРОУГАО  

 

 

1. Унутрашњи углови троугла АВС односе се као 9 : 16 : 20. Одредити угао између 
симетрале угла и висине из темена највећег угла троугла АВС.  

2. Спољашњи угао једнакокраког троугла је: а) 121о;  б) 65о. Одредити унутрашње углове 
тог троугла. Размотрити све могућности. 

3. На хипотенузи АВ правоуглог троугла АВС дате су тачке М и N тако да је АМ = АС и 

ВN = ВС. Израчунати  МСN. 

4. Доказати да је збир тежишних дужи троугла већи од његовог полуобима, а мањи од 
обима троугла. 

5. Висина СС’ и тежишна дуж СМ троугла АВС, деле  АСВ на три једнака дела. 
Одредити све углове датог  троугла. 

6. Дат је троугао АВС.  Ако симетра угла код темена С, са симетралом странице АВ, 
образује угао једнак половини угла  код темена С, онда је троугао АВС правоугли. 
Доказати. 

7. У једнакокраком троуглу АВС (АС = ВС) права п пролази кроз теме С и сече страницу 
АВ у тачки М, тако да су троуглови АМС и ВМС такође једнакокраки. Одредити углове 
датог троугла АВС. 

8. Нека је тачка Е средиште странице СD правоугаоника АВСD  и нека су F и G тачке на 
страници АВ такве да је АF = ВG. Докажи да је троугао ЕFG једнакокрак.   

9. Дат је једнакостранични троугао АВС. Дужи АВ, ВС и СА продужене су преко темена 
В, С и А за дуж ВВ' = СС' = АА' = х. Доказати да је и троугао А'В'С' једнакостранични. 

10. Дат је једнакостранични троугао АВС и тачка О која је центар круга описаног око 
троугла АВС. На страници АВ дата је тачка М, а на страници АС тачка N, тако да је 

АМ + АN = АВ. Доказати да је ОМ = ОN и одредити угао МОN.  
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11. Дат је једнакокраки  троугао АВС (АС = ВС) чији је  АСВ = 44о.  Симетрала крака АС 
сече крак ВС у тачки D, а праву АВ  у тачки Е.  Упореди дужи:  DА, DВ, DС и DЕ 

12. На страници СD квадрата АВСD дате су тачке Е и F тако да СЕ = ЕF = FD. Дужи АЕ и 

ВF секу се у тачки М. Доказати тврђења: а)   АЕD   ВСF;  б)  Троугао ЕFМ је једна-
кокраки. 

13. На страницама АВ, ВС, СD и DА квадрата АВСD, дате су редом тачке М, N, Р и Q, тако 
да је АМ = ВN = СР = DQ. Доказати да је четвороугао МNРQ  такође квадрат.  

14. У троуглу АВС са угловима <АВС=300 и <АСВ=150, из темена А конструисана је 
нормала на страницу АС која сече страницу ВС у тачки D. Доказати да је СD = 2АВ.  

15. У равни квадрата АВСD дата је тачка М тако да су дужи СМ и DМ подударне. 
Доказати да су углови DАМ и МВС једнаки. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Права којој припада тежишна дуж која одговара краку једнакокраког троугла, дели 
обим тог троугла на два дела. Један је 15cm, а други 12 cm. Израчунати странице тог 
троугла. 

2) Дат је једнакокраки  троугао АВС (АС = ВС) чији је АСВ = 44о.  Симетрала крака АС 
сече крак ВС у тачки D, а праву АВ  у тачки Е.  Упореди дужи:  DА, DВ, DС и DЕ. 

3) У једнакокраком троуглу АВС (АС = ВС) чији је обим 2022 cm. Оштар угао под којим 
се секу висине које одговарају основици и краку је 58о. Доказати да је основица тог 
троугла већа од 674 cm.  

4) Нека је АВ пречник кружнице к. Нека су тачке С и D на кружници к и нека је АС = АD. 
Докажи да је ВС = ВD. 

5) У троуглу АВС је АВС = 45  и  АСВ = 30. Нека су А', В' и С' тачке иметричне са 
тачкама А, В и С у односу на праве ВС, СА и АВ редом. Докажи да је троугао ВСВ' 
једнакостранични, а троуглови АВА' и  АВ'С' подударни. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  719   

ПРОПОРЦИЈЕ, ПРОЦЕНТИ И ПРИМЕНЕ 

 
1. 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? 

2. Ако се брзина повећа за 25%, за колико процената се скрати време путовања? 

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

4. Kомпјутер поскупи 25%. Колико треба да појефтини цена компјутера да би се цена 
компјутера вратила на старо?  

5. 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? 

6. 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? 

7. Суму од 10 000 динара поделити у размери 3,3 : 4,7. Колика је мања, а колика већа 
сума? 

8.      Из језера је мрежом уловљено 225 риба које су обележене и враћене у језеро. После 
извесног времена поново је бачена мрежа и од 108 уловљених риба је било 15 
обележених. На основу ових података процени приблиђно колико је риба тренутно у 
језеру. 

9. Тридесет радника оберу малињак за 28 дана. После десет дана им се прикључи још 
неколико радника и малињак оберу за наредних 15 дана. Колико радника се 
придружило? 

10. Три молера за четири дана окрече 5 станова. Колико станова окречи 7 молера за 12 
дана? За колико дан 8 молера окречи 30 станова? Колико молера треба ангажовати да 
би се за 18 дана окречило 45 станова? 

11. Ако точак полупречника 10 ст у минуту направи 1000 обртаја, колико обртаја у минуту 
направи точак са њим везан истим ланцем чији је полупречник 50 ст. 

12. Колики угао заклапају велика и мала казаљка ако сат показује 19 часова и 15 минута? 
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13. Збир бројева a, b, c и d je 1600. Израчунај вредност бројева a, b, с и d ако је њихов 
однос: а)  директно пропорционалан бројевима 1, 2, 3, 4; б) обрнуто пропорционалан 
бројевима  11, 12, 13, 14. 

14. Ако је (7а – 2b) : (5а + 4b) = 2 : 15  израчунај  (10а – b) : (5а + b). 

15. Одреди реалне бројеве  а, b, с, d и е, ако је  а : 1 = b : 2 = с : 3 = d : 4 = е : 5, ако је              
а + 2b + 3с + 4d + 5е = 55.  

16. За позитивне бројеве а, b, с и d  важе релације а : b = b : с = с : d = d : а. Израчунај 
колико је (2022а – b) : (2020с – 2019d).  

17. Одреди природне бројеве  а > b > с и d директно пропорционалне са 3, 4 и d, ако је       
3а + 4b + сd < 51.  

18. У кутији се налазе 5 црвених, 4 плаве и 3 беле куглице. Извлачи се једна куглица. 
Колика је вероватноћа да је она плава? Колика је вероватноћа да извучена куглица није 
бела?  

19. У скупу двоцифрених природних бројева бира се један број. Колика је вероватноћа да 
је случајно изабрани број дељив са 3? 

20. У скупу природних бројева мањих од 1000 бирају се два броја. Колика је вероватноћа 
да је збир тих бројева једнак 345?  

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

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

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

24. У седмом разреду Школе за младе математичаре било је 30 ученика. Колико их сада 
има ако се њихов број смањио на 70% од првобитног? 

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

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

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

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

29. 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? 

30. 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? 

31. 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? 

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

33. 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? 



 15 

34. 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? 

35. У једној организацији запослено је 126 мушкараца више него жена. Колико у том 
предузећу има запослених, ако број жена износи 35% броја свих запослених? 

36. 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. 

37. 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? 

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

39. 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? 

29. Суму од 10 000 динара поделити у размери 3,3 : 4,7. Колика је мања, а колика већа 
сума? 

30. Три молера за четири дана окрече 5 станова. Колико станова окречи 7 молера за 12 
дана? За колико дан 8 молера окречи 30 станова? Колико молера треба ангажовати да 
би се за 18 дана окречило 45 станова? 

31. У кутији се налазе 5 црвених, 4 плаве и 3 беле куглице. Извлачи се једна куглица. 
Колика је вероватноћа да је она плава? Колика је вероватноћа да извучена куглица није 
бела?  

32. У скупу двоцифрених природних бројева бира се један број. Колика је вероватноћа да 
је случајно изабрани број дељив са 3? 

33. У скупу природних бројева мањих од 1000 бирају се два броја. Колика је вероватноћа 
да је збир тих бројева једнак 345?  

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

35. 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)?  

36. 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? 

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

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

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

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

41. 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.  

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

43. Када после 6 сати велика и мала казаљка први пут заклапају опружен угао?  
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 
1) 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? 
 

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

3) Свеже јагоде садрже 80% воде, а у току једног дана (24 часа) из јагода испари 5% воде. 
Мегамаркет је у понедељак у подне купио 1000 кг 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?  

 

4) Ако 5 радника оберу 6 хектара винограда за 7 дана, колико хектара винограда оберу 9 
радника за 10 дана?  
 

5) Колико је тачно сати, минута и секунди у тренутку се казаљке поклопе између 9 и 10 
часова пре подне? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ  
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 
 

Т 819 
ПОДСЕЋАЊЕ НА СЛИЧНОСТ 

 
 

1.   На страницама АВ и ВС троугла АВС, дате су тачке D и Е, тако да је   АD : DВ = 2 : 3 и 
ВЕ : ЕС = 4 : 5. Ако се праве АЕ и СD секу у тачки Ѕ одреди у ком односу тачка Ѕ дели 
дужи АЕ и СD. 

2.   У једнакокраком троуглу АВС, дате су основица АВ = 30cm  и  краци АС = ВС = 25 cm. 
У ком односу ортоцентар троугла дели висине троугла? 

3.   У трапезу АВСD, продужеци кракова трапеза секу се у тачки М, а дијагонале трапеза у 
тачки N. Докажи да права МN  полови основице трапеза. 

4.   У параллелограму ABCD точки на страницама АВ и ВС дате су тачке E и F тако да је 
AE = 2BE и  BF = 3CF. Ако је Ѕ пресечна тачка правих AF и DE, одредити однос 
AЅ : ЅF. 

5.  Симетрала АBC троугла АBC сече страницу АC у тачки Е. Нека је М средиште дужи 
BЕ, а F пресечна тачка праве АC и нормале кроз М на BЕ. Доказати да је ЕF2 = АF  CF.  

6.   Дужи а, b и с су странице троугла АВС. Ако је BAC = 2ABC онда је  а2 =  b (b + c). 
Докажи. Важи ли обрнуто тврђење? 

7. Симетрале углова на основици BC = а једнакокраког троугла секу наспрамне странице 

АB = АC = b  у тачкама М и N. Доказати да је 
ba

ab
MN


  . 

8.  У троуглу АВС чија је страница АВ = 15cm, а висина СС' = 10cm, уписан је квадрат 
MNPQ. Одреди обим и површину квадрата, ако су темена  M и N на страници АВ, теме 
P је на страници ВС и теме Q је на страници АС.  

9.   У троуглу АВС чија је страница АВ = 56, а висина СС' = 28 уписан је правоугаоник 
MNPQ чије се странице односе као 3 : 2. Колика је површина тог правоугаоника, тако 
да су темена  M и N на страници АВ, теме P је на страници ВС и теме Q је на страници 
АС.  

10.  Дужина основице ВС једнакокраког троугла АВС је а, а дужина крака је b. Ако је А = 

20, доказати да је тада и  а3 +  b3 = 3аb2 . 
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11.  Око круга полупречника r описан је и у круг је уписан правилни n-тоугао. Ако је а 

страница описаног, а b страница уписаног n-тоугла онда је 
224

2

br

rb
a


  . Докажи. 

12.    Око троугла АВС, описана је кружница к. Кроз тачку В конструисана је тангента дате 
кружнице која продужетак праве АС сече у тачки М. Одреди дужину  странице АС, ако је       
АВ = 9, ВС = 6 и ВМ = 12.   

13.    Нека је АВ тетива датог круга к чији је полупречник 4. Ако је С подножје нормале из тачке А на 
тангенту круга к у тачки В, израчунај     АВ2 : АС.  

14.    У трапезу ABCD основице су AB = a и CD = b. Кружница, која садржи темена A, B и C,  
      додирује крак AD. Израчунај AC, ако је:  а)  (a > b);  б) (a < b).   

15.     У кружни исечак чији је полупречник R и тетива 2а уписан је круг полупречника r. Докажи да  

          је 
aRr

111
 .  

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1)  У троуглу  АBC конструисане су нормале BE и CF на симетралу АD угла  CAB. 
Доказати да је тада АЕ  DF = АF  DE .  

2)   Нека је М тачка на страници BC троугла АBC. Доказати да важи неједнакост:  
АМ  ВС  < АВ  МС + АС  МВ . 

3)   У оштроуглом троуглу ABC страница AС је мања од странице ВС. У тачки А констру-

исана је права р  АС  и у тачки В је конструисана права q  ВС.  Нека се праве p и q 
секу у тачки D и  нека права која садржи тачку А и нормална је на СD сече ВС у тачки 
М. Одреди дуж АВ, ако је ВМ = т и СМ = п. 

4)    Из темена В ромба АBCD конструисане су висине ВР и ВQ, при чему страница АD 
садржи тачку Р, а страница СD садржи тачку Q. Праве ВР и  ВQ секу дијагоналу АС 
редом у тачкама М и N тако да је АМ = m и MN = n. Израчунај PQ у функцији т и п.   

5)    Кружница чији центар О припада хипотенузи правоуглог троугла АВС додирује катета АС и ВС 
редом у тачкама D и Е тако да је АD = 1 и ВЕ = 3. Одреди угао АВС. 

 

 
  

 


