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ОДБРАНИ  ЗАДАЦИ  
 

1. Колико пута се употреби цифра 7 да би се написали сви четвороцифрени природни 
бројеви ?  

2.  Један часовник заостаје (касни) 5 секунди за 6 дана. Које време ће показивати 8. марта 
ове године у подне ако је часовник дотеран да показује тачно време првог јануара у 
подне?  

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


x

  

4. Која цифра се налази на 2022 месту иза запете у децималнмом запису разломка  
5

13
. 

5. 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 = АB. Доказати да је ОМ = ОN и одредити угао МОN.  

6. Ђорђе је купио пун џеп чоколадица. Најпре је срео Ану и дао јој половину свих 
чоколадица и још пола од једне чоколадице. Затим је срео Бану и дао јој половину 
преосталих чоколадица и још пола од једне. На крају, када је срео Јелену и дао јој 
половину чоколадица које су му преостале и још пола од једне, џеп му је био празан. 
Колико је чоколадица купио Ђорђе? 

7. Низ од девет бројева се формира тако што је трећи једнак први минус други, четврти је 
други минус трећи, пети је трећи минус четврти, итд. (Од трећег, па надаље, сваки члан 
низа једнак је разлици двају претходних.) Знамо да је први члан број 40, а девети број 2. 
Испиши све чланове низа који недостају. 

8. Докажи да је 3332003 + 5552003 дељиво са 74. 

9. Решити једначину x + x  –  x + x  – x = 2022. 

10. Дата је полукружница са пречником АB = 8. Полукружница је тачкама C и D подељена 
на три подударна лука. Израчунати површину фигуре ограничене дужима АC и АD и 
луком CD.  

 

  

 



 5 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  321 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ  

ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

1.  Допуни табелу уписујући бројеве уочених оштрих, правих и тупих углова на сваком од 
слова речи ПЕТАР. 
  

 П Е Т А 
 
  

оштрих   /   

правих   2   

тупих   /   
 

2.   Нацртај четири праве а, b, c  и  d, али тако да је права а нормална на праву b, права с 
нормална на праву b, а права d паралелна са а. Затим допуни табелу стављајући знак  
(ако су праве нормалне) и знак (ако су праве паралелене). 
 

 а b С d 

а     

b     

с     

d     

 

3. Страницама три ''слепљена'' правоугаоника (види слику) одређено је шест правих. 
Колико парова нормалних правих је на тај начин одређено? 

     

  

 
 
4.  Дата је ''једнакост'' са палидрвцима:  II + IV + VI = XIV.  Промени место тачно једном 

палидрвцу тако да једнакост постане тачна. Одреди два различита решења. 
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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? 

6.   Ако користиш цифре 2 и 7 можеш да напишеш 8 троцифрених бројева (цифре се могу 
понављати). 
а)  Одреди  два таква броја чији је збир 999. 
b)  Одреди два таква броја чија је разлика 55. 
Пронађи сва могућа решења. 

7.   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? 

8.  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? 
b)  Да ли је дуже трајао пренос утакмице или емисија о рибама и за колико? 

9.   Напиши највећи троцифрени број чији је збир цифара 12 и најмањи троцифрени број 
чији је збир цифара 21, а затим израчунај њихову разлику.бијених бројева? 

10.   На свом папиру нацртај кружиће  (види слку).  
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. 

 

11.   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. 

12.   Користећи четири цифре 3, знаке рачунских операција и заграде запиши број 39. Који је 
највећи број треће стотине који можеш да напишеш помоћу четири цифре 3? 

13.   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? 

14.   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? 

15.   У назначена поља 1 3  + 6 2  = 7 5 3 упиши одговарајуће цифре тако да једнакост 
буде тачна. Одреди сва могућа решења. 

16.   У назначена поља 4  2 – 3  9 = 1 6 3 упиши одговарајуће цифре тако да добијеш тачну 
једнакост. Одреди сва решења. 

17.   Између цифара  5   5   5   5 = 100  (на левој страни једна кости) упиши знаке рачунских 
операција и заграда тако да једнакост буде тачна. Одреди бар два решења.  

18.  Један часовник заостаје (касни) 6 секунди за 5 дана. Које време ће показивати 7. марта 
ове године у подне ако је часовник дотеран да показује тачно време првог јануара у 
подне?  
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19.  Запиши декадним цифрама бројеве написане римским цифрама:  
а)  IL;   б)  CCXLII;  в)  CM. 

20.    У једнакости   

                                                                  А 
                                                     +       A A 
                                                           A A A                                                                                                  
                                                           8  6  1      
        уместо слова А стави одговарајућу цифру тако да добијеш тачно  
     сабирање. 

21.   Напиши све бројеве који се пишу цифрама 1, 4 и 7 (цифре се могу понављати), а који су 
већи од 242 и мањи од 466. 

22.   Који од бројева 723, 732 и 273 се највише смањи и за колико, ако у свакоме од њих 
цифре 7 и 3 замене места? 

23.   Када је у Београду 18:00 часова у Москви је 20:00 часова. Авион на линији Москва-
Београд је у Београд слетео у подне. Ако је лет трајао 2 сата и 40 минута, у колико сати 
је авион полетео из Москве (по московском времену)? 

24.   Бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 упиши у кругове тако да је збир бројева у круговима на 
свакој правој исти. 

                                            

 

25.   Сваком од бројева између 60 и 70 дописана је нула између цифре десетице  
и цифре јединице. 
а) Израчунај највећи могући збир почетног двоцифреног и од њега добијеног 
троцифреног броја; 
б) Израчунај најмању разлику која се добија када се почетни 

        двоцифрен број  одузме од добијеног троцифреног броја. 

26.   Вера је рођена деведесетог дана 2019. године. Колико дана је имала Вера  
27. фебруара 2021. године? 

27.   Израчунај збир и разлику највећег и најмањег троцифреног броја од којих сваки има 
збир цифара 8. 

28.   У квадрате на слици упиши бројеве 2, 5, 7, 13, 16 и 21 тако да између свака два броја 
важи неједнакост одређена знаком који стоји између квадрата (односно бројева). 

 
 <  <  <  >  >  

 

29.   У Дизниленду постоји метални новац од 1 диза, 2 диза, 5 диза, 10 диза и  
15 диза. Харалампије има 7 новчића у џепу. Ако има највише 2 метална новчића од 
исте врсте, колико најмање, а колико највише новца може имати Харалампије? 
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30.   Римским цифрама запиши бројеве: 
а)  највећи непаран број шесте стотине; 
б)  најмањи паран број девете стотине. 

31.   Напиши све непарне троцифрене бројеве којима је збир цифара једнак 5.  

32.   Стефан има 54 кликера: белих, жутих и плавих. Белих кликера има два пута више него 
жутих, а плавих колико белих и жутих заједно. Колико Стефан има белих, колико 
жутих, а колико плавих кликера? 

33.   Иста слова замени истим, а различита слова различитим цифрама тако да сабирање    
МС  +  МС  +  МС  =   ДМ  буде  тачно, при чему је у броју МС цифра десетива М већа 
од цифре јединица С. Израчунај: 
  Д  +  2  М  +  3  С. 

34.   Тимотије је случајно отворио књигу и израчунао да је збир броја којим је  обележен 
лева страма књиге и броја којим је обележена десна страна књиге једнак 39. Израчунај 
производ тих бројева. 
 

35.    У ''једнакости''  

 

       премести само једно палидрвце тако да добијеш тачну једнакост. Одреди сва решења. 

36. Колико различитих бројева се може записати римским цифрама  I  и  Х, ако се при 
записивању може користити једна или обе цифре и ако је понављање цифара 
дозвољено. 

37. У једнакости ММ + ЛЛ = ДМС, број ММ припада четв-ртој десетици. Замени дата 
слова цифрама, тако да једнакост буде тачна и да једнаким словима одговарају једнаке 
цифре, а различитим словима различите цифре. 

38. После 12 минута од почетка филма, Марина је видела да часовник показује тачно 20 
часова и 27 минута. Ако филм траје 90 минута, у колико сати ће се филм завршити? 

39. Лопта се котрља на низбрдици. У првој секунди је прешла 3 метра. У другој секунди је 
прешла 4 метра, а у трећој 5 метара. У свакој следећој секунди прелази по 1 метар више 
него у претходној. Колико укупно метара је лопта прешла за 10 секунди? 

40.  Доврши попуњавање табеле: 
 

+ 150   

 467 546  

500 650  826 

208    

 
      ако се зна да је број у сваком пољу у унутрашњости табеле једнак збиру  
       бројева који се налазе у њему одговарајућим  осенченим пољима (на  
        пример 650 = 500 + 150).  

41.    Производ цифара броја 127 је 1  2  7 = 14. Напиши све парне троцифрене 
     бројеве чији је производ цифара једнак 12. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  421   
ЗАДАЦИ НУМЕРАЦИЈЕ  

 
 

1. Колико знакова (цифара) је потребно за исписивање свих: а) једноцифре-них 
природних бројева; б) двоцифрених природних бројева ; ц) троцифр-ених природних 
бројева ; д) четвороцифрених природних бројева ? 

2. Колико цифара је потребно за исписивање свих природних бројева од 1  до  666 ? 

3. Да ли је више знакова (цифара) потребно за исписивање свих природних бројева од 1 
до 1000 или од 1001 до 2000 ? 

4. Колико пута се употреби цифра 3 у исписивању свих  природних бројева мањих од 
1000 ? 

5. Колико пута се употреби цифра 0 да би се написали сви четвороцифрени природни 
бројеви ?  

6. Колико цифара је укупно потребно за исписивање: а) свих троцифрених бројева већих 
од броја 234 ;  б) свих четвороцифрених бројева мањих од  4321 ? 

7. Колико је цифара потребно за нумерацију књиге која има:  а) 178 страница; б) 2021 
страницу ? 

8. Колико цифара се употреби за нумерацију парних страница књиге која има 432 
странице? 

9. Да ли је 1500 цифара довољно за нумерацију књиге од 532 странице ? 

10. Колико цифара 5 се употреби за нумерацију књиге која има 456 страница? 

11. За нумерацију једне књиге употребљене су 2022 цифаре. Колико страница има та  
књига ? 

12. Природни бројеви написани су један за другим у низ тако да се добије број 
123456789101112131415161718192021 ... Која цифра је на:  а) 1000 месту;  б) 2022 
месту ?  

13. м бројевима од 1 до 185, колико пута је употребљена цифра 4 ?  

14. Куће на левој страни улице нумерисане су бројевима 1, 3, 5 … 123, а куће на десној 
страни улице бројевима 2, 4, 6 .. 178. Колико кућа има у тој улици? 
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15. Ако се нумерација улице врши у смеру југ – север, онда је Марина кућа нумерисан 
бројем 88. Ако се нумерација кућа врши у правцу север – југ, онда Марина кућа има 
број 55. Колико кућа има у тој улици са исте стране са које је Марина кућа?    

16. Колико цифара се употреби за исписивање свих природних бројева већих од 50 и 
мањих од 150 ? Колико седмица је при том исписивању употребљено ? 

17. Колико цифара се употреби за нумерацију књиге од: а) 567 страна ; б) 789 страна?  

18. Књига има 195 листова. Колико књига има страница ? Колико цифара је потребно за 
нумерацију те књиге ?  

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Колико пута се употреби цифра 7 да би се написали сви четвороцифрени природни 
бројеви ?  

2) Колико је цифара потребно за нумерацију књиге која има:  2022 странице? 

3) За нумерацију једне књиге употребљене су 3333 цифаре. Колико страница има та  
књига ? 

4) Дактилографкиња је куцала један за другим природне бројеве без размака  
1234567891011121314151617181920 ... и при том откуцала 1234 цифре. Колико пута је 
откуцала цифру:  а)  1 ;   б)  0 ? 

5) Старој, оштећеној књизи недостају прве 142 странице, тако да књига почиње са 143. 
страницом, а завршава се страницом која је написана такође цифрама 1, 4 и 3, али у 
другом распореду. Колико страница има та књига? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2020/21 
5. РАЗРЕД 

ТЕМА 521   
ДЕЦИМАЛНИ  ЗАПИС  РАЗЛОМКА  

 

 

1. Разломке  
16

5
,

40

33
,

25

17
  написати у децималном запису.  

2. Одреди децимални запис разломака  
7

3
,  

6

7
и  

55

19
 .  

3. Бројеве 1,234 и 7,6592 написати у облику  
b

a
.   

4. Користећи децимални запис, упореди разломке 5/6  и 6/7. 

5. Децимални број 0,444...444 написати у запису р/q. 

6. Бројеве х = 2,222222222...  у = 1,2323232323 ... и   

z = 7,893893893893…  написати у облику разломака облика 
b

a
.  

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

разломака, коначан или бесконачан: 
80

43
, 

150

101
, 

625

333
.  

8. Дат је разломак 
33

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

у децималном запису датог разломка.  

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

a
. 

10. Дати су бројеви х = 3,77777777... и у = 2,83838383... Представити дате бројеве у запису 

q

p
. 

11.  Одреди 2021 цифу иза децималног зареза у децималном запису разломка  1/7. 
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12. Одреди природан број х, ако је  ...7045454545,0
44


x

  

13. Одреди нескратив (несводљив) разломак 
b

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

и имениоца ab = 550, при чему разломак 
b

a
 има коначан децимални запис. 

14. У разломку 
q

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

разломке  
q

p
 који имају коначан децимални запис. 

15. Разломак 1/п има децимални запис који садржи период од само две цифре. Одредити 

све такве бројеве п. 

16. Одредити цифре  a и  b ако је  0,ааааа ...  = 0,bbbbb... ∙ 0.bbbbb… 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

1) Разломке 
20

13 , 
50

37   и  
32

19  написати у децималном запису. 

2) Одреди децимални запис разломака: 
99

34 ,  
37

25  и 
24

13 .  

3) Дат је децималан број 9,878787878787 ... Дати децималан број напиши у запису 
q

p
. 

4)   Одреди хиљадиту цифру иза децималног зареза у децималном запису разломка 
14

23
. 

5)  Колико има несводљивих разломака са коначним децималним записом код којих је 
производ бројиоца и имениоца једнак 1400? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  621   
ПРИПРЕМНИ  ЗАДАЦИ  

ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

1. Са колико нула се завршава производ бројева 123 ... 9899100 ? 

2. У суду А се налази помешано 9 л вина и 6 л воде, а у суду В 12 л вина и 6 л воде. Из оба 
суда одлијемо по 7л помешане течности и 7л из суда А преспемо у суд Б и обрнуто 7 л 
из суда Б преспемо у суд А. Израчунати колико ће вина, а колико воде бити после тога 
у суду А, а колико у суду Б. 

3. Тепих димензија 4m x 4m прогризли су мољци и направили 15 рупа занемарљиве 
величине. Може ли се исећи комад тепиха димензије 1m x 1m, на коме нема рупа ?  

4. Драган првога дана поједе 1/5 бомбона и још 3 бомбоне. Другога дана узме 1/5 
преостатка и још 5 бомбона. Колико је било бомбона на почетку, ако је трећег дана 
Драган појео преосталих 15 бомбона? 

5. Одредити све могуће вредности цифара а и b тако да је производ бројева 13а и 2bb1 
дељив са 15.  

6. У једнакокраком троуглу АВС (АС = ВС) права р 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. 

7. 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 = АB. Доказати да је ОМ = ОN и одредити угао МОN.  

8. Група од 15 дечака добила је 100 кликера. Могу ли их међусобно поделити тако да 
сваки од њих добије различит број кликера? 

9. Одредити најмањи и највећи четвороцифрени број који је дељив са 9 и чији је производ 
цифара једнак 180. 

10. Саки од 30 ученика  једног одељења поклонио је школској библиотеци по неку књигу. 
Највише, 8 књига, поклонио је Дуле. Доказати да постоји бар 5 ученика који су 
поклонили исти број књига. 
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11. Возећи измећу града А и града Б бициклиста је првог дана прешао 1/4, а другог дана 
30% целог пута. До циља је преостало још 180 км. Колико је растојање између та два 
града ? 

12. На општинском такмичењу младих математичара учествује 123 ученика од 4. до 8. 
разреда. Докажи да је број такмичара бар из једног разреда већи од 24. 

13. Одредити све целе бројеве x за које важи:  6  – (–x)  10  и  x  8. 

14. Три друга Жарко, Лека и Пеђа деле извесну суму новца. Жарко је добио трећину, Лека 
четвртину остатка, а Пеђа 100 динара више од Жарка. Колико новца је било и колико је 
новца свако од њих добио ? 

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

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

17. Раша има шуму облика правоугаоника димензија 30 m и 70 m, у којој се налази 34 
стабала. Може ли Раша у својој шуми наћи правоугаоно парче земље димензија 6 m са 
10 m, на коме нема стабала, јер на њему намерава да подигне шумску кућицу ? 

18. Описати речима конструкцију којом би се дати угао од 190, поделио на деветнаест 
једнаких делова. (Напомена: конструктивни поступак дозвољава употребу само 
шестара и лењира. ) 

19. Одредити вредност променљиве x у скупу целих бројева, тако да израз (3x – 6) : 9 има 
вредност већу од нуле, а мању од 1.   

20. Ђорђе је купио пун џеп чоколадица. Најпре је срео Ану и дао јој половину свих 
чоколадица и још пола од једне чоколадице. Затим је срео Бану и дао јој половину 
преосталих чоколадица и још пола од једне. На крају, када је срео Јелену и дао јој 
половину чоколадица које су му преостале и још пола од једне, џеп му је био празан. 
Колико је чоколадица купио Ђорђе? 

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

22. Лопта која слободно пада сваки пут одскочи од земље до висине за 3/5 мање од висине 
са које пада. Ако је у трећем одскоку лопта достигла висина од 20 сm, одреди дужину 
пута који ће лопта прећи до момента када четврти пут додирне земљу.  

23. На колико начина се број 2002 може написати као производ три природна броја од 
којих је први једноцифрен, други двоцифрен и трећи троцифрен број. Исписати све 
могућности. 

24. Решити једначину:  .9,0:
4

1
2

5

3
1

3

2
4,0 













 x  

25. Права којој припада тежишна дуж која одговара краку једнакокраког троугла, дели 
обим тог троугла на два дела. Један је 15 сm, а други 12 сm. Израчунати странице тог 
троугла. 
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Одредити све целе бројеве x за које је вредност израза 
20

5 10x 
 већа од 1. 

2) У уторак је број гледалаца у биоскопу био  за 1/3 већи него у понедељак. У среду је 
број гледалаца био исти као у понедељак. За колико је број гледалаца у среду био 
смањен у односу на уторак ?  

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

4) На гомили се налазе кликери тако да се број кликера на првој и другој гомили односи 
као 4 : 3. Ако се два кликера са једне гомиле преместе на другу онда ће нови однос бити 
3 : 2. Колико кликера је било на свакој од гомила? 

5) Група од 15 дечака добила је 100 кликера. Могу ли их међусобно поделити тако да 
сваки од њих добије различит број кликера? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 
ТЕМА  721 

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ  
ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
 

1.   Шта је веће: 21993 или 65333 ? 

2.   У правоуглом троуглу са правим углом код темена C дужине тежишних дужи су  

t
a
, t

b
 и t

c
. Докажи једнакост  t

а

2
 + t

b

2
 = 5tc

2
. 

3. Да ли је број 7 3  рационалан ? Докажи 

4. Једна четвртина укупне количине робе продата је са 5% зараде, а половина робе са 10% 
губитка. Са колико процената зараде треба продати остатак робе да би се покрио 
губитак ? 

5. У троуглу АВС чија је основица АB дужине 24 cm и одговарајућа висина 18 cm уписан 
је правоугаоник MNPQ тако да су М и N на страници АB, P на страници BC и Q на 
страници АC. Израчунај површину правоугаоника MNPQ, ако је једна његова страница 
12 cm. 

6. Докажи да је број 154)610)(15(4A   рационалан број. 

7. Докажи да је број 1991199219931994 + 1 потпун квадрат (без коришћења дигитрона).  

8. Производ два двоцифрена броја записан је само помоћу четворки. Одредити те бројеве. 

9. Израчунати катете правоуглог троугла чији је један оштар угао 22о30', а хипотенуза 
износи 20 cm. 

10. Странице паралелограма су 7cm и 4cm. У ком односу стоје површине делова на које је     
тај паралелограм подељен симетралом једног његовог унутрашњег угла. 

11. Страница правилног осмоугла је 10 cm. Израчунати његову површину. * 

12. Шта је веће:  0,064665  или 0,16997  ? 
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13. Хипотенуза правоуглог троугла је 20 cm, а један од оштрих углова једнак је четвртини 
правог угла. Израчунати површину правоуглог троугла 

14. Дата су 2023 броја од којих је сваки 1 или -1. Могу ли се дати бројеви  
распоредити у две групе, које немају заједничких елемената, тако да је:  
а)  збир бројева у првој групи једнак збиру бројева у другој групи;  
б)  производ бројева у првој групи једнак производу бројева у другој групи? 

15. У центру собе је мачка и 10 мишева: 9 црних (означених бројевима од 1 до 9) и један 
бели миш (означен бројем 10). Мишеви трче у круг, стално у истом смеру, не мењајући 
међусобни редослед (1, 2, 3, ... 9,10). Мачка лови мишеве једног по једног и сваки пут 
када улови једног миша пропусти четири следећа, а петог улови. Испоставило се да је 
бели миш последњи уловљен. Који је миш први уловљен ? 

16. Збир првих п узастопних природних бројева једнак је троцифреном броју чије су све 
цифре једнаке. Одредити п и тражени троцифрени број . 

17. Сада је тачно 9 сати. После колико времена ће казаљке први пут заклапати угао од 50 ? 

18. Одредити реалан број а (1 < а < 10) и природан број к тако да важи једнакост: 

17 10 26 10 74 10 1033 32 31      a k
   

19. Нека су h h ha b c, ,   висине троугла. Ако је h

h

h

h
c

a

c

b









 









 

2 2

1 , онда је троугао 

правоугли. Докажи. 

20. Постоје ли природни бројеви x и у такви да је x2 + 5y = 1997 ? 

21. Одредити број н, ако је 8 8 81996 1997 11 11 11  ((( ) ) )n
  

22. Дат је правоугли троугао чија је једна катета дата дуж x, а друга катета 2x. 
Конструисати квадрат чија је површина три пута већа од површине датог правоуглог 
троугла. 

23. Нека су  P, Q, R и S редом средишта страница АB, BC, CD и DA квадрата АВСD. Дужи 
АR, BS, CP и DQ секу се и граде нови четвороугао КLMN. Ако је АB = 10 cm, колика је 
површина четвороугла КLMN? 

24. Група од 64 дечака поделила је 1997 ораха. Докажи да постоје бар два дечака која су 
добили једнак број ораха. 

25. Децимални број 20,212121 . . . написати у облику разломка. 

26. Збир првих п природних бројева је троцифрен број са једнаким цифрама. Одредити н. 

27. У  паралелограму АВСD страница АB = 30 cm, а   DAB = 60о. Симетрала датог угла 

сече  страницу CD у тачки Е тако да важи   РАВСЕ  =  2  РАЕD . Колика је површина 
паралелограма АВСD? 

28. Кружница  к (О, r = 3 cm) уписана у троугао АВС, додирује страницу BC у тачки Т. 

Израчунати дужину странице BC, ако је BAC = 30о и ако је BOТ : CОТ =  3 : 4.  
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29. Десет ученика имају заједно 100 динара. Сваки ученик има најмање један динар и сви 
имају различит, а цео, број  динара. Докажи да међу њима постоји 6 ученика који 
заједно имају мање од 66 динара . 

 

30. После два снижења за исти број процената, цена робе се снизила са 25 хиљада на 16 
хиљада динара. Колико процената је износило то снижење ? 

31. Шта је веће:   66  или  3,00001   ?  

32. Дат је конвексни четвороугао  АВСD  (АВСD није паралелограм). Нека су М, N, P и Q 
редом средишта страница АB, BC, CD и DA. Докажи да је четвороугао MNPQ 
паралелограм. 

33. Дат је троугао АВС тако да је  АB = 15 cm,  BAC = 60о и  АC = 8 cm.  Израчунати 
висине датог троугла. 

34. Докажи једнакост: 2b2aab
2

2b2a
ab

2

2b2a





 . * 

35. Поређати по величини бројеве: а = 245, b = 336, c = 427 и d = 518.  

36. Одредити бројну вредност израза:   
2

3

1
12

2

5

10

1

4

1
64,0 






  . 

37. Израчунати површину трапеза ако су основице трапеза а = 30 cm и b = 16 cm, а краци  
c = 15 cm и d = 13 cm. 

38. Нека су P, Q, R, S средишта страница ромба АВСD чија је страница а = 5 cm, а једна 
дијагонала d1 = 8 cm. Докажи да је четвороугао PQRS правоугаоник и израчунати 
његову површину. 

39. Аца, Богдан и Цеца треба да поделе 2000 динара тако да се делови које добијају Аца и 
Богдан односе као 2 : 3, а делови које добију Богдан и Цеца као 9 : 5. Одредити колико 
ће свако од њих добити новца. 

40. Израчунати вредност израза  
2

2

3 6 2

3 2

m m

m m

 

 
  за  

3

2
m . 

41. Конструисати квадрат К странице 3 cm и квадрат К1, тако да за њихове површине P и P1 

важи: 1
3

4
P P . 

42. Поређај по величини бројеве: ;
1334

1333
;

667

666


1998

2001
 . 

43. Низ од девет бројева се формира тако што је трећи једнак први минус други, четврти је 
други минус трећи, пети је трећи минус четврти, итд. (Од трећег, па надаље, сваки члан 
низа једнак је разлици двају претходних.) Знамо да је први члан број 40, а девети број 2. 
Испиши све чланове низа који недостају. 



 19 

44. Израчунати обим ромба који има површину 8  cm2 и чији се углови односе као 3:1. 

45. Одредити цифру која се налази на 2022. месту у децималном запису броја 13/101. 

46. Израчунај  





 






  10058,025,0

5

2
)12(3625 2

  . 

47. Један угао правоуглог троугла је 60о, а висина која одговара хипотенузи је 2 3 . 

Израчунати обим и површину тог троугла. 

48. Странице правоуглог троугла су 3cm, 4cm и 5cm. Постоји ли тачка у унутрашњости 
троугла која је од сваке странице удаљена мање од 1 cm.  

49. Постоје ли прости бројеви p, q и r (p  q, q  r, r  q)  такви да је pq + qr + rp = 2002? 

50. Докажи да је 3332003 + 5552003 дељиво са 37. 

51. Дат је квадрат К1 чија је површина Р1. Конструисати квадрат К2 са површином Р2 тако 
да важи Р1 : Р2 = 4 : 3. 

52. Решити једначину:   
2589 2002 20032003 2003 2003

x
  . 

53. Дијагонала једнакокраког трапеза АВСD (АB CD) дели средњу линију трапеза на 

одсечке од 3cm и 4cm. Ако је крак 5  cm израчунати површину трапеза. 

54. a)  Докажи да за сваки природан број п  ≥ 2  важи 2

1

n
< 

1

( 1)n n 
.  

б)  Докажи 
200332

2003

1
...

3

1

2

1






















 < 1.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  821 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ  

ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
 
1.  Јова има два пута више браће него сестара. а његова сестра Милена има пет пута више 

браће него сестара. Колико у тој породици има синова, а колико кћери ? 

2.  Решити неједначину  x +  1996 >  5x  . 

3.  Решити једначину xxx  21 , а затим израчунати производ разлике и збира 

квадрата њених решења. 

4.   Колико има целих бројева х који задовољавају неједначину:  
 x  - 1    2022 ? 

5.   Имамо 12 штапова, сваки дужине 13. Треба их исећи на делове дужине 3, 4, 5, тако да 
се од добијених делова може направити 13 троуглова сваки са страницама дужине 3, 4, 
5. Како треба исећи штапове.   

6.   Нека је m најмањи природан број чији је збир цифара 2022. Доказати да је m < 7  10224.  

7. За које вредности променљиве x, израз 

2
3

3
1
2

x

x




 има вредност већу од 1. 

8.  Ако је (а+b+c+d) : (а-b+c-d) = (а+b-c-d) : (а-b-c+d), онда је а:b = c:d (а0, b0, c0, d0). 
Доказати. 

9.   Коцку сира ивице 15 m напало је 2022 миша. Доказати да  се непосредно после напада 
може исећи коцка сира ивице 1 м (кубни метар) унутар које се не налази ниједан миш 
(миш има дужину ширину и висину, тј. своју запремину). 

10.   У  троуглу АBC мерни бројеви свих страница су природни бројеви, а најкраћа страница 
је 2 cm. Израчунати површину троугла АBC, ако је  hc = hа + hb. 

11.   У дати троугао АBC чија је основица АB = c = 60 cm и висина CC’ која одговара 
основици је  h = 30 cm уписан је правоугаоник МNPQ чија је једна страница два пута 
већа од друге. Колика је површина тог правоугаоника, ако тачке М и N леже на 
основици АB датог троугла.  

12.   Кругови к1 и к2 секу се у тачкама А и В. Заједничка тангента их додирује у тачкама М и 
N. Израчунати збир углова  МАN и МBN.  
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13.  Дат је правоугли троугао чије су катете а = 15 cm и b = 20 cm. У дати троугао уписан је 
круг, а у тај круг уписан је троугао сличан датом. Колики су обим и површина 
добијеног уписаног троугла.    

14.  Ако су a и b дужине паралелних странице трапеза, одредити дужину дужи паралелне 
основицама, која дели трапез на на два дела једнаких површина. 

15.   Тачка А је од равни  удаљена 8 cm, а тачка B је од равни  удаљена 3 cm. Колико је 
растојање између тачака А и B, ако је нормална пројекција дужи АB на раван , дуж 
А’B’ једнака 12 cm ? Колико има решења ? 

16.   У непровидној врећици се налази 10 белих, 20 црвених и 30 плавих куглица. Колико 
најмање куглица треба извући из врећице да би смо сигурно имали: а) три црвене 
куглице; б) три куглице различите боје; в) три куглице исте боје ?  

17.  Коцка ивице а пресечена је равни која садржи дијагоналу једне стране коцке и средишта 
двеју ивица супротне стране. Израчунај површину тог пресека. 

18.  Основа косе призме АBCDА’B’C’D’ је квадрат странице 10 cm. Израчунати површину и 
запремину призме, ако је њена бочна ивица 20 cm, бочна страна АBB’А’ је нормална на 
равни основе, а бочна страна АDD’А’ са равни основе заклапа угао од 30. 

19.   Израчунаj запремину правилне шестостране призме ABCDEFА’B’C’D’Е’F’ ако је мања 
дијагонала призме једнака 8 6  цм и са основом заклапа угао од 45.  

20.   За које вредности реалног броја п једначина  3
2

x p
x


  има целобројна решења по x, 

која задовољавају услов  x  < 2? 

21.   У троуглу АBC угао  ACB је 60о.  Ако  су АК и BМ висине и C1  средиште странице 
АB, тада је троугао КМC1 једнакостраничан. Доказати. 

22.  Једно теме коцке удаљено је од дијагонале коцке 7 cm. Израчунати повр-шину и 
запремину коцке. 

23.  У једној цистерни има 540 l воде, а у другој 360 l. Из прве се за један сат одлије 3 пута 
више воде него из друге. Кроз 6 сати у првој цистерни ће остати 60 l воде мање него у 
другој. Колико литара воде се одлива сваког сата из прве, а колико из друге цистерне ? 

24.  Решити неједначину  ( x – 3 )2  <  x ( x – 3 ) и решења приказати на бројевној правој . 

25.  Дужине страница основе квадра су 6 цм и 8 цм, а дијаго-нала квадра заклапа са основом 
квадра угао од 45о. Одредити површину и запремину квадра. 

26.  Дат је круг к( О, r = 3 цм) и тачка М изван круга тако да је ОМ = 7 cm. Права p која 
садржи тачку М сече круг у тачкама  C и D (МD >  МC). Ако је МC = 5 cm, израчунати 
дужину тетиве  CD.  

27.  Дат је скуп тачака А, B, C, D, Е  које припадају правој p и ван праве p         (у истој 
равни) тачке Ф, G, H . Колико је:  а) највише ; б) најмање троуглова одређено овим 
тачкама ? 

28.   На излет није пошло 174 ученика једне школе, а остали ученици су отпутовали у 18 
једнаких аутобуса, при чему је у сваки аутобус ушло по 5 ученика више него што је у 
аутобусу било седишта. Да је у сваки аутобус ушло онолико ученика колико има 
седишта, била би потребна још три аутобуса, а у једном од њих би остало 6 празних 
места. Колико има ученика у тој школи ? 

29.  Решити једначину x + x  –  x + x  – x = 2022. 
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30.  Нека су  и  две паралелне равни међусобно удаљене 12 cm.  У равни  дате су тачке 
А и C, а у равни  тачке B и D. Одреди угао који права кроз тачке C и D заклапа са 
равни , ако права кроз тачке А и B заклапа са равни  угао од 30о и ако је АB + CD = 
48 cm. 

31.   Око круга са центром О описан је четвороугао АBCD. Доказати да су АОB и COD 
суплементни. 

32.   Кроз теме А паралелограма АBCD конструисана је права р која дијагоналу BD сече у 
тачки Е, праву CD у тачки К, а страницу BC у тачки F. Доказати да је  АЕ2 =  ЕF  ЕК. 

33.   Реши неједначину 
3 2

0
1

a

a





.  

34.   Дати једнакокрако-правоугли троугао поделити са четири праве на три подударна 
квадрата и три подударна троугла. 

35.  Коцка је исечена известан број пута паралелно једној страни. Укупна површина 
добијених делова је 2022 пута већа од површине полазне коцке. Колико пута је коцка 
исечена? 

36.  Дата је полукружница са пречником АB = 8. Полукружница је тачкама C и D подељена 
на три подударна лука. Израчунати површину фигуре ограничене дужима АC и АD и 
луком CD.  

37.  Решити неједначину:   
(0,8x – 0,5)2 + (0,6x – 1,3)2 = 4 (0,5x – 0,7)(0,5x + 0,7) – 6(0,15x + 0,08). 

38.  Од гвоздене коцке ивице 20 cm треба изваљати плочу (у облику квадра) са ивицама од 
80 cm и 50 cm. Колика ће бити дебљина те плоче. 

39.   Дате су три дужи које се секу тако да им се средишта поклапају (при том ни једна дуж 
не садржи неку другу). Колико највише, а колико најмање правих је одређено крајевима 
тих дужи? 

40.  Доказати да је 1 + 5 + 52 + … + 52003 дељиво са 31. 
 

 

 


