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ПОСЕБНО  ОДБРАНИ  ЗАДАЦИ  
 

 

1. Сада је 15. фебруар 2022. године, а време је 18:35.  
а)  Који датум и време ће бити за 777 минута? 
б)  Који датум и време ће бити за 777 дана?  

2.   Иста слова замени истим, а различита слова различитим цифрама тако да сабирање    
МС  +  МС  +  МС  =   ДМС  буде  тачно, при чему је у броју МС цифра десетица  

М већа од цифре јединица С. Израчунај:  Д  +  2  М  +  3  С. 

3. Једна трећина чоколаде има масу колико половина јабуке. Ко има већу масу: 5 чоколада 
или 8 јабука?  

4. Број 11 напиши на што више начина користећи шест истих цифара, знаке рачунских 
операција и заграде. Слепљивање цифара није дозвољено. 

5. Дат је скуп Ѕ = { 8, 5, 1, 13, 3, 21, 2 }. Милена за сваки двочлани подскуп скупа Ѕ на 
табли записује већи број. Одреди збир бројева које је Милена написала на табли.  

6. Одреди најмањи и највећи петоцифрени број дељив са 2010.  

7. 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. 

8. Над страницом АВ квадрата ABCD конструисан је једнакостранични троугао ABE при 
чему је тачка Е у унутрашњости квадрата. Израчунај угао DEC.  

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

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

10. Постоје ли прости бројеви p, q и r (p  q, q  r, r  q)  такви да је pq + qr + rp = 2022? 

11. Докажи да је број  62п+2  − 3п+2 ⋅2п+3 + 36 дељив са 900 за сваки природан број n.  

12. Група људи подели неку суму новца тако што је први добио 10 динара и десетину 
остатка; други 20 динара и десетину новог остатка; трећи 30 динара и десетину новог 
остатка, ... и тако све док нису поделили целокупну суму. На крају се испоставило да су 
сви добили исте суме новца. Колико људи је делило новац? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3.  РАЗРЕД 

 

ТЕМА  322   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  

 
1.  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? 

2.  Сада је 15. фебруар 2022. године, а време је 18:35.  
а)  Који датум и време ће бити за 777 минута? 
б)  Који датум и време ће бити за 777 дана?  

3.   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? 

4.   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.  

5.   Дато је 6 истих цифара. Користећи симболе рачунских операција и заграде напиши што 
више израза чија је вредност 11. Слепљивање цифара није дозвољено. 

6.   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. 

7.   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?   

8.   Производ цифара броја 127 је 1  2  7 = 14. Напиши све парне троцифренебројеве чији 
је производ цифара једнак 12. 

9.  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?   

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

11.   У назначена поља 4  2 – 3  9 = 1 6 3 упиши одговарајуће цифре тако да добијеш тачну 
једнакост. Одреди сва решења. 
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12. 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).  

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

14.   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 (слика лево). 

 
 

 

 

 

 

15.  У кружице 
на слици (десно) упиши бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, тако да збир бројева на свакој 
страници квадрата буде једнак. 

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

17.   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?  

18.   Запиши декадним цифрама бројеве написане римским цифрама:  
а)  IL;   б)  CCXLII;  в)  CM. 

19.   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. 

20.   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? 

21.   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)? 

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?   
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23.   Вера је рођена деведесетог дана 2020. године. Колико дана ће имати Вера  
27. фебруара 2022. године? 

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

27.   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). 

 
 <  <  <  >  >  

 

28.  Римским цифрама запиши бројеве: 
а)  највећи непаран број шесте стотине; 
б)  најмањи паран број девете стотине. 

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

30.   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? 

31.   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. 

32.   У ''једнакости'' премести само једно палидрвце тако да добијеш тачну једнакост.  
Одреди сва решења. 
 

 

 

33. 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. 

34. 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? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  422   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  

 
 

1. Производ два броја је 1001. Ако се већем од њих дода 23, производ ће бити 1300. 
О којим бројевима је реч? 

2. Дати квадрат је подељен на четири правоугаоника (види слику). Бројеви уписани у 
правоугаонике, на слици, су обими тих правоугаоника. Колики су обим и површина 
квадрата?  
    

28  

 68 

 
 

3. Млекарица Мара има два суда чија је запремина 8 литара и 3 литра. Како ће из своје 
канте пресути у Љиљину шерпу тачно 4 литара млека.  

4. Једна трећина чоколаде има масу колико половина јабуке. Ко има већу масу: 5 чоколада 
или 8 јабука?  

5. Може ли збир 12 узастопних природних бројева бити 2022? 

6. Ако је брзина аутомобила 48 километра на час, колики пут ће прећи аутомобил за 17 
минута? 

7. Данас је 14. фебруар 2022. године и тренутно је 18 часова и 47 минута. Које време ће 
показивати часовник за 2022 минута? Који датум ће бити за 2022 дана? 

8. Збир обима три једнака квадрата једнак је збиру обима четири једнака 
једнакостранична троугла. Која фигура има страницу веће дужине: квадрат или 
једнакостранични троугао? 

9. Путници Жарко, Лека, Тика и Раша треба да се превезу са једне на другу обалу реке 
чамцем који може да превезе само две особе. Жарко с једне на другу обалу превесла за 
1 минут, Лека за 2 минута, Тика за 5 минута, а Раша за 10 минута. Могу ли се сви 
пребацити са једне на другу обалу реке за 17 минута, ако кад год су два путника у 
чамцу увек весла спорији путник? 
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10. Број 11 напиши на што више начина користећи шест истих цифара, знаке рачунских 
операција и заграде. Слепљивање цифара није дозвољено. 

11. Дати квадрат је подељен на девет правоугаоника (види слику). Бројеви уписани у 
правоугаонике, на слици, су обими тих правоугаоника. Колики су обим и површина 
квадрата?     

       

 

12. 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? 

13. Одредити разлику најмањег непарног четвороцифреног броја чији је збир цифара 4 и 
највећег парног троцифреног броја чији је производ цифара 16.  

14. 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? 

15. 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 ?  

16. Ако се једна страница квадрата повећа два пута, а друга за 22 mm, добије се правоуг-
аоник чији је обим 2000 mm већи од од обима датог квадрата. Колика је површина 
квадрата ?     

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

18. 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? 

19. Правоугаоник чији је обим 2022 cm, подељен је правом која је паралелна мањој његовој 
страници на један квадрат и један правоугаоник. Колики је обим мањег правоугаоника, 
ако је обим квадрата 2000 cm.  

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.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5.  РАЗРЕД 

 

ТЕМА  522   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  

 
 

1. Дат је скуп Ѕ = { 8, 5, 1, 13, 3, 21, 2 }. Милена за сваки двочлани подскуп скупа Ѕ на 
табли записује већи број. Одреди збир бројева које је Милена написала на табли.  

2. Однос површина страна датог квадра је 2 : 3 : 5. Израчунај однос дужина ивица тог 
квадра. 

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

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

5. 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 ?  

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

7. 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 ? 

8. Одреди најмањи и највећи петоцифрени број дељив са 2010.  

9. Упореди разломке 61/2010 и 5/149.  

10. Броју 2009 дописати са леве и са десне стране једну исту цифру тако да добијени 
шестоцифрени број буде дељив са 12.  

11. Дати су скупови S1 = {1}, S2 = {2, 3}, S3 = {4, 5, 6}, S4 = {7, 8, 9, 10} ... Одреди збир 
елемената скупа S10.  

12. Ако број 860 поделимо једним бројем добићемо остатак 9. Ако број 1200 поделимо 
истим тим бројем, добићемо остатак 16. Колики је количник у првом, а колико у другом 
случају ? 
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13. Одредити све разломке чији је именилац 8 тако да се њихова вредност налази између 
бројева 1/3 и 2/3 

14. На удаљености од 125 м пас је опазио зеца и појурио за њим. Истога тренутка зец се 
дао у бег. Једним скоком зец прекаче пола метра, а пас 2 м. Осим тога у времену у ком 
зец скочи седам пута, пас скочи два пута. Колику удаљеност је претрчао пас од 
тренутка када је опазио зеца, до тренутка када га је уловио ?  

15. Бошко и Сава су заједно имали 80 динара. Бошко је за 2/7 свог новца купио часописе, а 
Сава је за 4/9 свог новца купио слаткише. Колико новца је имао свако од њих пре 
куповине, ако су им после куповине остале једнаке суме новца. 

16. У броју М = х1997у одредити цифре х и у, тако да шестоцифрени број М буде дељив са 
45? 

17. Збир четири природна броја је 1998. Ако се први сабере са 2, од другог одузме 2, трећи 
помножи са 2, а четврти подели са 2, добију се једнаки бројеви. О којим бројевима је 
реч ? 

18. Одредити све троцифрене природне бројеве који су дељиви са 4  и чији је производ 
цифара једнак 24. 

19. Када се Раша родио његова мајка је имала 25 година. Године 1992. мајка је била  6 пута 
старија од Раше. Колико година сада има Раша, а колико његова мајка ? 

20. Колико се правоугаоника који се састоје од 12 поља може избројати на шаховској табли  
(8 x 8)? 

21. Колико има природних бројева мањих од 1000 који нису дељиви на са 4 ни са 6 ? 

22. Два радника копају канал. Први за 6 сати ископа 12/25 целе дужине канала, а други за 3 
сата ископа 6/23 целе дужине канала. Који радник има бољи учинак за један сат рада ? 

23. Весна са 77 корака једнаке дужине пређе 67 м, а Иван са 88 корака једнаке дужине 
пређе 78 м. Чији корак је дужи и за колико ?  

24. Дат је збир бројева 7*85 + 34*5 + 1*21*. Одредити које цифре треба написати уместо 
звездице тако да добијени збир буде дељив са 9. 

25. За учвршћивање једне коњске потковице поткивач употреби 5 минута. Колико најмање 
времена треба да 48 поткивача поткују 60 коња, ако приликом поткивања коњ мора 
стајати на три ноге ?    

26. Нека је М скуп слова која чине реч МАТЕМАТИКА, а Т скуп слова која чине реч 
ТАКМИЧЕЊЕ. Колико двочланих подскупова има пресек скупова М и Т? 

27. Марија је имала 3, а Петар 5 чоколада. Њих двоје, заједно са Јеленом, поделили су све 
чоколаде на равне делове. Јелена је дала 80 динара  Марији и Петру и на тај начин 
платила свој део чоколада. Како ће Марија и Петар поделити 80 динара?       

28. На страницама троугла уочене су тачно по две тачке. Одредити број правих одређених 
са тих 6 тачака, које не пролазе кроз темена троугла.   

29. Одредити природан број п, ако је п(п +1)(2п+1) = 180. 

30. Одредити најмањи троцифрен број који има а) 3 делиоца:  б) 4 делиоца. 
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31. Дате су две паралелне праве. На једној од њих се налази 5, а на другој три тачке. 
Колико различитих троуглова одредјују тих 8 тачака?    

32. Када је Аца потрошио 20 динара и половину суме коју је понео, остало му је 30 динара 
и трећина суме коју је понео. Колико новца је Аца понео?     
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  622   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ 

 
1. 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 km. Колико је растојање између та два 
града ? 

2. 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. 

3. 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 ? 

4. 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.  

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

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

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

8. 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.  

9. 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. 

10. Решити једначину:  .9,0:
4

1
2

5

3
1

3

2
4,0 













 x  
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11. 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. 

12. Одреди три рационална броја која су мања од - 5/12 и већа од - 1/2,  а којима су 
именилац и бројилац узајамно прости бројеви.   

13. У троуглу АВС (AB>BC) кроз тачке А и С конструисане су праве које су нормалне на 
симетралу угла АВС. Оне секу праве ВС и АВ, редом, у тачкама K и M. Израчунај 
дужину странице АВ ако је KC = 5cm и MB = 8cm. 

14. Колико има природних бројева мањих од 2009 чији је производ цифара 42?  

15. Дат је троугао чије су дужине страница цели бројеви (у центиметрима). Колики је 
најмањи, а колики највећи могући обим овог троугла ако је једна страница троугла 
дужине 2009 cm, а друга 2008 cm?  

16. Да ли се у квадрат 3×3 (види слику) могу уписати бројеви из скупа {–1, 0, 1} тако да 
збирови бројева по колонама, врстама и дијагоналама буду различити (свака два)? 

17. Ако су a, b и c цели бројеви и ако је a·b = – 6, a· c = – 10 и b· c = 15 израчунај a · b · c,   
a, b и c. 

18. Над страницом АВ квадрата ABCD конструисан је једнакостранични троугао ABE при 
чему је тачка Е у унутрашњости квадрата. Израчунај угао DEC.  

19. Одреди n∈ℕ тако да је   
1 1 1 1

2 3 7 п
   природан број.  

20. Седам дужи формирају три троугла као на слици. Која од тих седам дужи је најдужа? 

 

21. У једнакостраничном троуглу странице 4cm на случајан начин је распоређено 17 
тачака. Докажи да постоје две тачке чије је растојање мање од 1cm. 

 

 



  15 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7.  РАЗРЕД 

 

ТЕМА  722   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  

 
 

1. Шта је веће:  0,064665  или 0,16997  ? 

2. Ако је p прост број, тада је р2018 + 2019 сложен број. Докажи. 

3. 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
   

4. 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. 

5. Ако су  a  и  b катете правоуглог троугла, c хипотенуза, а h висина која одговара 
хипотенузи, онда је  a  + b  <  c + h. Докажи. 

6. Ако су  a  и  b катете правоуглог троугла, c хипотенуза, а h висина која одговара 
хипотенузи, онда је троугао чије су странице  h, a  + b  и  c + h такође правоугли. 
Докажи. 

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

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

9. 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.  

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

11. Дат је правоугаоник чија једна страница има дужину а, а друга страница дужину  2а. 
Конструисати квадрат чија је површина три пута већа од површине датог 
правоугаоника. 
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12. Дијагонала једнакокраког трапеза АВСD (АB CD) дели средњу линију трапеза на 

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

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

14. Децимални број 2022,212121 . . . написати у облику разломка. Која цифра се налази на 
2022. месту уза децималног зареза? 

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

16. 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? 

17. 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.  

18. 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 . 

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

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

21. 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. 

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

23. Докажи једнакост: 2b2aab
2

2b2a
ab

2

2b2a





 . * 

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

25. Одредити бројну вредност израза:   
2

3

1
12

2

5

10

1

4

1
64,0 






  . 

26. 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. 

27. 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. 

28. Израчунати вредност израза  
2

2

3 6 2

3 2

m m

m m

 

 
  за  

3

2
m . 
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29. Конструисати квадрат К странице 3 cm и квадрат К1, тако да за њихове површине P и P1 

важи: 1
3

4
P P . 

30. Поређај по величини бројеве: ;
1334

1333
;

667

666


1998

2001
 . 

31. 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. 

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

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

34. Израчунај  





 






  10058,025,0

5

2
)12(3625 2

  . 

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

Израчунати обим и површину тог троугла. 

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

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

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

39. Решити једначину:   
2589 2002 20032003 2003 2003

x
  . 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8.  РАЗРЕД 

 

ТЕМА  822   
ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ  

 
 

1. Дат је скуп Ѕ = { 8, 5, 1, 13, 3, 21, 2 }. Милена за сваки двочлани подскуп скупа Ѕ на 
табли записује већи број. Одреди збир бројева које је Милена написала на табли.  

2. Краци трапеза припадају правама које су међусобно нормалне. Докажи да је збир 
квадрата дужина дијагонала тога трапеза једнак збиру квадрата дужина основица.  

3. Однос површина страна датог квадра је 2 : 3 : 5. Израчунај однос дужина ивица тог 
квадра. 

4. Три рационална броја a, b и c су таква да је један већи од нуле, један једнак нули и 

један мањи од нуле. Ако за те бројеве важи 
( )

0
a с b

b


 , који од тих бројева је већи, 

који мањи, а који једнак нули?  

5. Докажи да је број  62п+2  − 3п+2 ⋅2п+3 + 36 дељив са 900 за сваки природан број n.  

6. Ако је p прост број, тада је р2018 + 2019 сложен број. Докажи. 

7. 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. 

8. Ако су  a  и  b катете правоуглог троугла, c хипотенуза, а h висина која одговара 
хипотенузи, онда је  a  + b  <  c + h. Докажи. 

9. Ако су  a  и  b катете правоуглог троугла, c хипотенуза, а h висина која одговара 
хипотенузи, онда је троугао чије су странице  h, a  + b  и  c + h такође правоугли. 
Докажи. 

10. Колико равни одређују темена коцке?  

11. Група људи подели неку суму новца тако што је први добио 10 динара и десетину 
остатка; други 20 динара и десетину новог остатка; трећи 30 динара и десетину новог 
остатка, ... и тако све док нису поделили целокупну суму. На крају се испоставило да су 
сви добили исте суме новца. Колико људи је делило новац? 

12. Постоје ли природни бројеви x и у такви да је  x2 + 5y2 = 202220222022 ? 
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13. 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.  

14. Докажи да је 3332022 + 5552022 дељиво са 37. 

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

16. 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 . 

17. Шта је веће:   6 6 ... 6 6    (корена има 2022)  или  3,00001   ?  

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

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

20. 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 ?  

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

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

23. 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 ? 

24. Решити једначину x – x  + x –  x  + x = 2000. 

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

26. Кроз теме А паралелограма АВСD конструисана је права р која дијагоналу BD сече у 

тачки Е, праву CD у тачки К, а страницу BC u   тачки F. Доказати да је  АЕ2 =  ЕF  ЕК. 

27. 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. 

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

 

 


