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ПРОБНО ONLINE   
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

          Обавештавамo вас и да ће Школа за младе математичаре „Диофант“ у суботу 
05.03.2022. године у 10 часова организовати online Пробно окружно такмичење из 

математике. 

        Ово такмичење је ревијалне природе и представља само мали тренинг за наступајуће 
званично Окружно  такмичење у организацији Друштва математичара Србије. 

         Задаци за ово необавезно тренинг такмичење такмичење се могу „покупити“ на 

електронској адреси   http://www.diofant.org/metodickaradionica/?p=1094  у суботу 
05.03.2022. почев од 9:55 часова. 

        Ученике и наставнике молимо за стрпљење уколико због истовременог приступа више 

учесника буде „гужва“ на нашем малом порталу, јер свакако ћете задатке задатке добити у 

9:55 или неколико минута касније. 

      Ученичке радове не треба слати нигде, већ их треба чувати, упоредити и проценити у 

односу на решења задатака која ће бити објављена касније. 

 

      Комплетна и детаљна решења задатака ће бити објављена у недељу 06.03.2022. до 24 
часа, као специјални 25. број часописа „Диофант“. 

 

 

др Војислав Андрић 
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ОДБРАНИ  ЗАДАЦИ  
 
 

1. Ако се куће у мојој улици у једном смеру нумеришу непарним бројевима (лева страна) 
и парним бројевима (десна  страна) моја кућа ће имати кућни број 38.  Ако се нумеришу 
у супротном смеру моја кућа ће имати кућни број 63. Колико кућа има у мојој улици на 
мојој страни улице?     

2. Колико најмање двоцифрених бројева треба сабрати да би се добио збир 211? 

3. 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?     

 
 
4. Ако једну страницу датог квадрата продужимо за 4 cm, а другу смањимо за 3 cm, добије 

се правоугаоник чија је површина једнака површини квадрата. Колики су обими и повр-
шине датог квадрата и добијеног правоугаоника ? 

5. Колико решења има једначина  x/3 = y/8, ако су х и у природни бројеви  ? 

6. Колико решења има једначина  3р + 5q = 100, ако су  р и q  прости бројеви ? 

7. У једнакостраничном троуглу чија је страница једнака 10 cm на случајан начин је 
размештена 101 тачка. Докажи да постоје две тачке чије је растојање мање од 1 cm. 

8. Дато је 6 природних бројева. Докажи да постоје два чија разлика је дељива са 5. 

9. На великом тениском турниру учествује 2022 такмичара који играју по систему: 
победник једног тениског меча наставља такмичење, а побеђени испада из даљег 
такмичења. Колико треба одиграти мечева да би се добио победник турнира?  

10. На колико начина се могу поређати у низ бројеви 1, 2, 3, . . . , 2n тако да сви парни 
бројеви буду на парним местима? 

11. Бочне стране тростране пирамиде су узајамно нормалне. Две од њих имају површине P
1
 

и P
2
, а њихова заједничка ивица има дужину а. Колика је запремина те пирамиде ? 

12. Пирамида је подељена на два дела паралелном пресеком који садржи средиште висине. 
Одредити запремину оба добијена дела. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 323   
ЛОГИЧКО – КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ 

 
 

1. Марко треба да плати књигу 11 динара. Он има само новчанице од 2 
динара, а трговац само новчанице од 5 динара. Како су то извели?  

2. Три ученика за 6 дана реши 36 задатака. Колико задатака ће решити 4 
ученика за 5 дана? 

3. Брат и сестра су пре 6 година имали укупно 6 година. Колико ће година 
имати заједно за 6 година?  

4. Лаза и Нина седе једно наспрам другог за округлим столом чије столице су 
нумерисане бројевима 1, 2, 3 ... Лаза седи на столици број 11, а Нина на 
столици број 4. Колико седишта има за тим столом? 

5. Збир 8 природних бројева је непаран број. Какав је њихов производ: паран 
или непаран? 

6. Збир 9 природних бројева је паран број. Какав је њихов производ: паран 
или непаран? 

7. Производ 10 природних бројева је непаран број. Какав је њихов збир: 
паран или непаран?             

8. Производ 11 природних бројева је паран број, Какав је њихов збир: 
паран или непаран?                                                                                                                                          

9. Штампар Мита је одштампао једну књигу и дао изјаву: За штампање књиге 
употребили смо тачно 200 цифара. Да ли је Митина изјава тачна или 
нетачна? 

10. Мира се похвалила да је бројевима 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20 успела да 
попуни магични квадрат. Да ли је Мира тачно попунила магични квадрат?  

11. Мира се похвалила да је бројевима 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20 успела да 
попуни магични квадрат. Да ли је Мира тачно попунила магични квадрат?  
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12. Школски фудбалски тим је на турниру имао три пута више победа него 
пораза, а 3 утакмице је одиграо нерешено. Укупно је одиграно 28 
утакмица. Колико бодова је освојио школски фудбалски тим, ако се за 
победу добија 3 бода, а за нерешено 1 бод? 

13. Колико има двоцифрених бројева у којима је цифра написана са десне 
стране већа од цифре написане са леве стране? 

14. Бројеви  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  распоређени су  у слобододна 
поља дате фигуре тако да се сваки број користи једном и да је збир бројева 
на сваком од четири правца једнак. 
а)  Одредити све могуће вредности броја х. 
б)  За сваку добијену вредност броја х прикажи (нацртај) једно од могућих  
     решења.         
 

   
  

    
  

  
 

 
 

 

 

    
  

   
  

 

15. Ако се куће у мојој улици у једном смеру нумеришу непарним бројевима 
(лева страна) и парним бројевима (десна  страна) моја кућа ће имати кућни 
број 38.  Ако се нумеришу у супротном смеру моја кућа ће имати кућни 
број 63. Колико кућа има у мојој улици на мојој страни улице?     

16. На тениском турниру где победник иде даље, а поражени испада из 
такмичења, учествује 19 тенисера. Колико мечева се мора одиграти да би 
се добио победник? 

17. У врећици се налази 5 белих, 6 плавих и 7 црвених куглица. Колико 
најмање куглица треба извући да би били сигурни да смо извукли: 
а) једну плаву куглицу? б) две куглице различите боје? в) три куглице исте 
боје? 

18. Бојан има исти број браће и сестара. Његова сестра Ана има дупло више 
браће него сестара. Колико деце има у тој породици? 

19. Колико најмање двоцифрених бројева треба сабрати да би се добио збир 
211? 

20. Отац је старији од сина 3 пута, а син је старији од сестре 3 пута. Колико је 
година оцу, ако збир његових и ћеркиних година износи 50? 
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

 

1) Колико најмање двоцифрених бројева треба сабрати да би се добио збир 
511? 

2) Колико најмање једноцифрених бројева треба помножити да би производ 
био већи од 777? 

3) Бојан има исти број браће и сестара. Његова сестра Ана има дупло више 
браће него сестара. Колико деце има у тој породици? 

4) На тениском турниру где победник иде даље, а поражени испада из 
такмичења, учествује 19 тенисера. Колико мечева се мора одиграти да би 
се добио победник? 

5) У врећици се налази 5 белих, 6 плавих и 7 црвених куглица. Колико 
најмање куглица треба извући да би били сигурни да смо извукли: 
а) једну плаву куглицу? б) две куглице различите боје? в) три куглице исте 
боје? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  423   
ПОВРШИНА КВАДРАТА И ПРАВОУГАОНИКА (2) 

 
 

 
1. Колико стубова, а колико метара жице треба за ограђи-вање правоугаоне њиве дужине 

40  m и ширине 60 m,ако се на сваких 4 m налази по један стуб? Колико килограма 
семена траве треба да би се у тој њиви посејала трава, ако за  1m2 њиве треба 100 грама  
семена ? 

2. Игралиште за ватерполо налази се у правоугаоном базену чије су димензије 25 m и 40 
m. Колико је метара плуте потребно за обележавање игралишта ако је оно 2 m удаљено 
од сваке ивице базена ? Колика је површина игралишта за ватерполо ? 

3. Обим правоугаоника је 20 cm, а мерни бројеви његових страница су изражене 
природним бројевима. Који од право-угаоника  има највећу, а који најмању површину ? 

4. Мерни бројеви страница правоугаоника су два узастопна природна броја, а његова 
површина је 110 cm2. Колики је обим тог правоугаоника  ? 

5. Површина правоугаоника је 18 cm2, а мерни бројеви страница тог правоугаоника су 
природни бројеви. Колико таквих правоугаоника има ? Који од њих има најмањи, а који 
највећи обим ? 

6. Правоугаоник је подељен на 6 квадрата. Израчунај обим и површину правоугаоника, 
ако је површина осенченог квадрата једнака 25 cm2. 

 
 
7. Фигуре ABCD  и EFGH су два подударна квадрата, при чему је АВ паралелно са ЕН. 

Израчунај површину квадрата, ако је површина осенченог дела једнака 1 cm2. 

 



 10 

8. 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?     

 
 
9. Ако једну страницу датог квадрата продужимо за 4 cm, а другу смањимо за 3 cm, добије 

се правоугаоник чија је површина једнака површини квадрата. Колики су обими и повр-
шине датог квадрата и добијеног правоугаоника ? 

10. Дужина правоугаоника, је три пута је већа од његове ширине. Колики је обим тог 
правоугаоника, ако је његова површина 48 cm2 ? 

11. Правоугаоник чије су странице 6 cm и 4 cm, подељен је на квадратне центиметре. 
Колико се дужи, колико квадрата и правоугаоника може уочити на тако добијеној 
слици? 

12. Разлика дужине и ширине правоугаоника је 60m . Kолика је површина тог правоуга-
оника, ако је његов обим 240 m ? 

13. Збир дужих страница правоугаоника је три пута већи од збира краћих  страница. 
Колика је површина правоугаоника, ако је његов обим 96 m ? 

14. Дужина једног правоугаоника је 6 cm, а ширина 8 cm. Дужина другог правоугаоника је 
12 cm, а збир њихових површина је 96 cm2. Који правоугаоник има већи обим ? 

15. Површина пода једне учионице је 54 m2 и 60 dm2. Колика је површина пода ходника 
који је два пута ужи и три пута дужи од дате учионице ? 

16. Ширина стазе линолеума је 2 m и 50 cm. Колико је метара стазе линолеума потребно да 
би се покрио под дужине 12 m и ширине 5 m ? 

17. Колику дужину ходника чија је ширина 4 m можемо поплочати квадратним 
керамичким плочицама, ако је страница плочице 25 cm и ако имамо 3200 таквих 
плочица ?  

18. Квадрат странице 3 cm подељен је на квадратне центиметре. Нацртај одговарајућу 
слику и преброј колико на њој има укупно дужи, а колико квадрата ?   

19. Мерни број површине квадрата је два пута већи од мерног броја обима квадрата. 
Колики су обим и површина тог квадрата ?   

20. Ако се страница квадрата повећа за 1 cm, његова површина се повећа за 17 cm2. Колики 
је обим првог квадрата ?   

21. Од једног картонског кавдрата изрезан је други, тако да преостаје оквир који свуда има 
исту ширину 5 cm. Колика је била површина првобитног квадрата, ако се зна да је збир 
обима првог и изрезаног квадрата једнак 192 cm ?   

22. Ако се страница датог квадрата увећа за 10 cm, његова површина се увећа за 200 cm2.  
Одредити обим и површину датог квадрата ?   

23. Дата су два једнака квадрата који имају површину по 100 cm2. Ако  се страница једног 
квадрата  повећа за 2 cm, а обим другога за 16 cm, који  ће квадрат после ових измена 
имати већу површину ?   
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24. Ако се 1m2 картона изреже на квадратиће величине 1 cm2 и сви тако добијени 
квадратићи поређају један до другог добије се трака ширине 1cm. Колика је дужина те 
траке ? 

25. Може ли се од картонског правоугаоника чије су стра-нице 4 cm и 11 cm изрезати 9 
мањих правоугаоника чији су мерни бројеви страница природни бројеви, тако да сваки 
од њих има различиту површину ? 

26. Странице правоугаоника су 18 cm и 14 cm, а страница квадрата је 16 cm. Која од датих 
фигура има већи обим, а која већу површину ?  

27. Страница квадрата је 12 cm, а једна страница правоугаоника је 9 cm. Ко има већи обим, 
ако су им површине једнаке ? 

28. Правоугаоник чије су странице 8 cm и 12 cm има обим једнак обиму квадрата. Ко има 
већу површину: квадрат или правоугаоник ? 

29. Правоугаоник чије су странице 3 cm и 27 cm има површину једнаку површини 
квадрата. За колико је обим правоуагоника већи од обима квадрата ? 

30. Површина правоугаоника је 24 cm2, а мерни бројеви страница тог правоугаоника су 
природни бројеви. Колико таквих правоугаоника има ? Који од њих има најмањи, а који 
највећи обим ? 

31. Квадрат странице 20 cm има обим једнак обиму правоугаоника, чија је ширина 4 пута 
мања од дужине. Ко има већу површину: квадрат или правоугаоник ? 

32. Када једну страницу квадрата увећамо три пута, а другу два пута добије се 
правоугаоник површине 96 cm2. За колико је обим правоугаоника већи од обима 
квадрата ?   

33. Када дужину правоугаоника смањимо за 1 cm, а ширину смањимо за 2 cm добија се 
квадрат чија је површина за 20 cm2 мања од површине правоугаоника. Израчунати 
обиме квадрата и правоугаоника. 

34. Од картона у облику квадрата странице 10 cm и правоугаоника чије су странице 15 cm 
и 20 cm направити изрезивањем и састављањем квадрат највеће могуће површине. 
Колики је обим тог квадрата ? Колико се највише резова мора направити ?  

35.  Квадрат је са две праве подељен на два квадрата и два правоугаоника. Колики су обим 
и површина  тог квадрата ако је површина једног од квадрата 25 cm2 , а једног од 
правоугаоника једнак 60 cm2  .  

36. Од правоугаоника чије су странице 1 cm и  1999 cm исецањем и сатављањем, без 
остатка материјала, направљено је пет квадрата чији су мерни бројеви страница 
различити природни бројеви. Одредити бар једно такво решење.  

37. Обим правоугаоника је 18 cm, а дужине његових страница су изражене природним 
бројевима. Који од таквих правоугаоника има највећу, а који најмању површину ?  

38. У једној спортској сали правоугаоног облика дужине 33 m и ширине 23 m,налази се 
зимски базен. Свака ивица базена удаљена је 4 m од зида сале. Колика је површина сале 
ван базена ?   

39. Три мања подударна  правоугаоника сложена су (као на слици) тако да граде нови, већи 
правоугаоник. Ако је обим сваког од малих правоугаоника 60 cm, колика је површина 
квадрата који са великим правоугаоником има једнак обим?  

 
ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

1) Колико плочица димензиај 12 х 20 ст, треба да се поплоча правоугаона просторија чија 
је дужина 6 т, а ширина 4 т ? 

2) Од квадратних картона чије су странице 8 ст, 9 ст и 12 ст изрезивањем и састављањем 
делова је направљен нови квадрат. Колики је обим тог квадрата? 
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3) Квадрат од картона чија је страница 7 ст разрезан је (без могућности састављања) на 
мање квадрате чије су странице природни бројеви. Колико најмање, а колико највише 
таквих квадрата може бити? 

4) Квадрат чија је страница 10 ст, је са две међусобно нормалне праве подељен на 4 
правоугоника. Израчунај обиме сваког од 4 правоугаоника, ако су површине два 
суседна правоугаоника (два правоугаоника која имају једну заједничку страницу) 
једнаке 12 ст2 и 28 ст2. 

5) Од картонског правоугаоника чије су странице 4 cm и 25 cm, исецањем и састављањем 
без остатка материјала направљена су два квадрата чији су мерни бројеви страница 
природни бројеви. За колико се разликују обими добијених квадрата?  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  523 
ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

У СКУПУ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 
 

1. Дешифровати одузимање  * * * * *  -  * * * *  = * * *   ако се умањеник, 
умањилац    и разлика читају с лева на десно једнако као и с десна на лево. 

2. Колико решења има једначина  х + у = 2000, ако су  х и у природни  
бројеви ? 

3. Одредити све природне бројеве х и у тако да је 100х + 2у = 202. 

4. Постоје ли природни бројеви х и у такви да је 15х + 40у = 1999 ? 

5. Одредити сва решења једначине х2 + 2у = 24, ако су х и у природни 
бројеви. 

6. Колико решења има једначина  х  у = 96, ако су х и у природни бројеви ? 

7. Одредити сва решења једначине  х2  у  =  48 

8. Одредити сва решења једначине х2  у3 = 72. 

9. Одредити шест природних бројева чији је збир једнак њиховом производу. 

10. Постоји ли десет природних бројева таквих да је њихов збир једнак 
њиховом производу и једнак броју 20 ?  

11. Дешифровати множење:  х  у  45 = 2 2 * * . 

12. Одредити сва решења једначине  х  у = 49 , х  у = р2 , ако су х и у 
природни, а р прост број ? 

13. Колико решења има једначина х  у = 256, х  у = р10, ако су х и у природни, 
а р прост број ? 

14. Постоји ли квадар чија је површина 987654321 ако су мерни бројеви 
његових ивица природни бројеви ? 

15. Постоји ли природан број чији је производ цифара једнак 2000 ? Одредити 
најмањи такав природан број.  

16. Колико решења има једначина   x/4 = 5/y , ако су х и у природни бројеви ? 

17. Колико решења има једначина  x/3 = y/8, ако су х и у природни бројеви  ? 
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18. Колико решења у скупу природних бројева има једначина x/2 + y/3  =  4.  

19. Одредити све просте бројеве р и q тако да је  р + q = 99. 

20. Колико решења у скупу простих бројева има једначина  р + q  =  30 ? 

21. Одредити све просте бројеве р и q тако да је  2р + 3q  =  200. 

22. Колико решења има једначина  3р + 5q = 100, ако су  р и q   
прости бројеви ? 

23. Одредити сва решења једначине  5р - 7q  =  1, ако су  р и q   
прости бројеви ? 

24. Одредити све просте бројеве р и q  тако да је  p/2 + q/3 = 2 . 

25. За које вредности природног броја n  једначина  p/2 + q/3 =  n  има решења, 
ако су р и q  прости бројеви  ? 

26. Цифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 треба распоредити уместо звездица тако да се 
свака цифра употреби само једном,  а да једнакост  * + * = * - * = *  *  =  * 
* : *   буде тачна. 

27. Одредити најмањи и највећи природан број чије су све цифре различите 
који има производ цифара 720.  

28. Колико решења има једначина  р3 + 3р = q , ако су  р и q  прости бројеви. 
 
 
 
 
 
 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1. Колико решења у скупу природних бројева има једначина 
2х + у = 34? 

2. Постоје ли природни бројеви х и у такви да је 3х + 9у = 2021? 

3. Одредити сва решења једначине 2х ∙ х + 3у = 38 ако су х и у природни 
бројеви. 

4. Мерни број ивице коцке је природан број. Може ли површина коцке бити :  
а) 1234?  Може ли запремина коцке бити 432? 

5. а) Колико решења у скупу природних бројева има једначина x/2 + y/3  =  4. 
б) Доказати да једначина  p/4 + q/15 =  n  нема решења, ако су р и q  прости 
бројеви, а  n  природан број. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 
 

ТЕМА  623  
ПОДСЕЋАЊЕ НА ДИРИХЛЕОВ ПРИНЦИП 

 
 
 

1. Докажи да у једној рукометној екипи (16 играча од којих је 7 у игри) постоје бар 3 који 
су рођени истог дана. 

2. Докажи да међу становницима Београда (преко 1 500 000) постоји бар 5 000 који славе 
рођендан истога дана,  

3. У једном предузећу има 300 запослених. Најмлађи од запослених има 20, а најстарији 
65 година. Докажи да у том предузећу има бар 7 запослених који су рођени исте године. 

4. Десет ученика су на математичком такмичењу решили 35 задатака. Неки од њих су 
решили 1 задатак, неки 2 задатка, а неки 3 задатка. Докажи да постоји бар један ученик 
који је решио више од 5 задатака.  

5. Дванаест дечака је набрало 2022 ораха.  
а)  Колико највише ораха може добити један дечак ако су сви добили најмање 1 орах и 
сви имају различит број ораха? 
б)  Колико највише ораха може добити један дечак ако су сви добили најмање 99 ораха 
и сви имају различит број ораха?  
в)  Постоји ли дечак који је добио бар 169 ораха? 
г)  Да ли је тачно тврђење да су сви добили више од 168 ораха? 

6. У кутији се налази 10 белих, 14 плавих и 17 црвених куглица. 
а)  Колико најмање куглица треба извући да би сигрно имали 4 црвене куглице? 
б)  Колико најмање куглица треба извући да би сигрно имали 5 гуглица исте боје? 
а)  Колико најмање куглица треба извући да би сигрно имали 3 куглице различите боје? 
црвене куглице? 
4 црвене куглице? 

7. Докажи да се једнакостранични троугао не може прекрити са два мања 
једнакостранична троугла. 

8. У квадрат чија је страница 12 cm на случајан начин је размештено 73 тачаке. Докажи да 
постоји квадрат 2 х 2 унутар кога се налази бар 5 датих тачака.  

9. У једнакостраничном троуглу чија је страница једнака 10 cm на случајан начин је 
размештена 101 тачка. Докажи да постоје две тачке чије је растојање мање од 1 cm. 

10. Дато је 1111 природних бројева. Да ли 555 од њих исте парности? Да ли је 556 од њих 
исте парности? Да ли је 557 од њих исте парности? 
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11. Скуп Ѕ садржи 999 природних бројева. Докажи да постоји подскуп скупа Ѕ који садржи 
бар 125 бројева који при дељењу са 8 имају једнаке остатке. 

12. Дато је 6 природних бројева. Докажи да постоје два чија разлика је дељива са 5. 

13. Докажи да постоји број облика 111...11100...00 који је дељив са 17. 

14. Квадрат 100 х 100 подељен је на 10 000 „квадратић“ димензија 1 х 1. „Квадратићи“ су 
обојени у четири боје (плава, жута, црвена и зелена) тако да два суседна „квадратића“ 
(„квадратићи“ који имају једно заједничко теме или једну нзаједничку страницу) нису 
исте боје. Колико може бити жутих „квадратића“ 

15. У једно магацину се налази по 200 ципела чији је бројеви  41, 42 и 43 истог модела и 
исте боје, при чему од тих 600 ципела има по 300 левих и 300 десних. Докажи да се од 
тих ципела може саставити најмање 100 добрих (исправних) пари ципела.  

 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

 

1) Коцка за игру „Не љути се човече“ бачена је 2022 пута. Докажи да је један од бројева 
регистрован бар 337 пута. Да ли се може тврдити да је један од бројева регистрован 338 
пута? 

2) У правоугаонику чије су странице 8 cm и 5 cm на случајан начин су размештене 333 
тачке. Докажи да постоји квадрат површине 1 cm2 унутар кога се налази бар 9 уочених 
тачака. 

3) Група од 21 дечака има 200 кликера. Докажи да постоје два дечака који имају једнак 
број кликера. 

4) Докажи да у скупу од 11 било којих природних бројева увек постоје два чија разлика се 
завршава цифром 0.  

5) На једном састанку за округлим столом седи 20 учесника при чему је број жена већи од 
броја мушкараца. Докажи да постоје две жене које седе једна наспрам друге.                                                                                                                                                        
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  723 
УВОД У КОМБИНАТОРИКУ 

 
 

      У свакодневном животу често се сусрећу питања: На колико разли-читих начина ...? 
Колико различитих комбинација је могуће...? Колико има могућности за ...? Колико има ...? 
Да ли је могуће? До одговора на таква и слична питања најчешће се долази коришћењем 
метода једне од најинте-ресантнијих математичких наука која се зове комбинаторика.  

        Комбинаторика је једна од најстаријих математичких дисциплина. Она се бави 
уређеним или неуређеним распоредима елемената датих скуп-ова и пребројавањем тих 
распореда. Комбинаторика својим разноврсним методама даје одговоре на следећа питања: 

1) Да ли је тражени распоред елемената неког скупа могућ? Ако није могућ, онда и 
доказивањем да такав распоред не постоји. 

2) Ако је тражени рапоред елемената могућ, колико има различитих распореда који 
задовољавају дате услове? 

3) Могу ли се уочени распореди на неки начин класификовати, тј. може ли се добијена 
класификација искористити за рационалније пребро-јавање? 

4) Могу ли се уочени распореди оптимизирати, тј. може ли се пронаћи онај који испуњава 
посебне услове?  

       Комбинаторика није само теоријска наука. Њене могућности и практичне примене су 
веома велике. Примењује у многим математичким дисциплинама (теорија вероватноће, 
теорија бројева, алгебра, анализа...), али и у статистици, рачунарству, генетици, хемији и 
многобројним свако-дневним животним ситуацијама. 

 

ПРИМЕР 1.  Дата је шаховска табла 5 х 5. Да ли је могуће да скакач који се налази у доњем 
левом углу шаховске табле у наредна 24 потеза обиђе целу шаховску таблу? 

РЕШЕЊЕ: Могуће је, а један од могућих распореда потеза, тј њихов редослед је приказан на 
наредној слици. 
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6 11 22 17 4 

21 16 5 12 23 

10 7 24 3 18 

15 20 1 8 13 

0 9 14 19 2 

 

    Претходни пример се односио на конструкцију траженог распореда.  Како се 
пребројавају елементи неког коначног скупа? Понекад тако што се јасно издвоје и преброје 
упоређивањем са низом природних бројева: један, два, три ...  

ПРИМЕР 2.  Колико чланова има низ  43, 47, 51, ... 2015, 2019?  

РЕШЕЊЕ: Проблем се решава тако што се елементи датог низа трансфо-рмишу како би се 
најлакше извршило пребројавање - један, два, три ... односно упоредили елементе датог низа 
са низом природних бројева 1, 2, 3 ... , п – 1, п. 

(А) 43 47 51 … 2015 2019 

(В) 4 8 12  1976 1980 

(С) 1 2 3  494 495 

Дати низ (А) има особину да се чланови низа разликују за 4. Низ (В) се због тога формира као 
низ првих п бројева који су дељиви са 4: 4, 8, 12 ... Низ (В) се добија одузимањем броја 39 од 
чланова низа (А), па ће последњи чланови низа (В) бити 2015 – 39 = 1976, 2019 – 39 = 1980. 
Низ (С) је низ    1, 2, 3 ... 494, 495 и добијен дељењем чланова низа (В) са 4.  

ПРИМЕР 3.  Колико има четвороцифрених природних бројева који при дељењу са 67 дају 
количник једнак остатку? Који је најмањи, а који највећи од тих бројева?  

РЕШЕЊЕ: Ако је к количник и остатак при дељењу природног броја п са 67, онда је п = 67к 

+ к = 68к. Како је остатак при дељењу увек мањи од делиоца, то је 0  к   66, па се проблем 

своди на одређивање колико има четвороцифрених бројева облика 68к (0  к   66). 

Како је то таквих бројева има 52. Најмањи је 1020 = 6715 + 15, а највећи је        4488 = 67  66 
+ 66.  
 

(А) 68 136 204 … 952 1020 … 4420 4488 

(В) 1 2 3 … 14 15 … 65 66 

(С) –13 –12  –11 … 0 1  51 52 

 

ПРИМЕР 4.  Одељење А има а ученика, одељење В има b ученика, a одељење С има с 
ученика. На колико начина се може формирати трочлана ученичка делегација, ако у 
делегацији мора бити по један ученик из сваког одељења?  
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РЕШЕЊЕ: Ако се изабере било који ученика из одељења А, он са учени-цима из одељења В 
може направити b двочланих делегација. То значи да а ученика одељења А и b ученика 
одељења В  могу направити аb двочланих делегација. Значи да се сваки од ученика одељења 
С може наћи у тачно аb трочланих делегација, а с ученика одељења С у аbс трочланих 
делегација. 

 

ПРИМЕР 5.  Колико различитих делилаца (укључујући број 1 и самог себе)  има број п = 26  
35  44  53  62? 

РЕШЕЊЕ:   Ако се број п = 26  35  44  53  62  напише у облику производа степена простих 

бројева (такав облик се назива канонски облик природног броја) добија се  п = 26  35  (22)4  
53  (3  2)2 = 216  37  53. Јасно је да број 216 има 17 делилаца (1, 2, 22..., 216); број 37 има 8 
делилаца (1, 3, 32 ... 37) и број 53 има 4 делиоца (1, 5, 52, 53). Сваки делилац броја п је 
(говорећи језиком претходног примера) члан „трочлане делегације“ у којој је један делилац 
из „одељења 2“, други из „одељења 3“, а трећи из „одељења 5“. Следи да дати природни број  

п = 26  35  44  53  62  = 216  37  53  има тачно (16 + 1)(7 + 1)(3 + 1) =  17  8  4 = 544 делиоца. 

ЗАДАЦИ 

1. Израчунај збир бројева:  104 + 107 + 110 + ... + 2018 + 2020.   

2. На колико начина 5 ученика могу сести на 10 расположивих и нуме-рисаних столица Ѕ1, 
Ѕ2, ... Ѕ10, при чему сви ученици седе и на свакој  столици седи само један ученик? 

3. На колико начина 10 ученика могу сести на 5 расположивих и нуме-рисаних столица Ѕ1, 
Ѕ2, ... Ѕ5 , при чему 5 ученика седи, 5 ученика стоји и на свакој столици седи само један 
ученик? 

4. Да ли скакач полазећи са ма ког поља може обићи сва поља шаховске табле 6 х 6? 

5. На колико начина могу бити одиграна прва два потеза (по један потез белог и црног 
играча) у једној шаховској партији? 

6. На колико начина се може обојити шаховска табла (8 х 8) ако се свако њено поље боји 
плавом, жутом или зеленом бојом? 

7. Могу ли се бројеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  распоредити у поља квадратне таблице 3 х 3,  

тако да је производ  бројева по врстама, колонама и дијагоналама једнак? 

8. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара непаран? 

9. Колико има четвороцифрених бројева чији је збир цифара већи од 33? 

10. Колико има петоцифрених бројева са различитим цифрама код којих су цифре 1 и 2 
једна до друге? 

11. Колико има шестоцифрених природних бројева чији је производ цифара паран? 

12. Ако са  Ѕ  означимо број елемената скупа Ѕ, онда важи једнакост:   

А  В  С = А ВС–А  В–А  С– В  С+ А  В  С (принцип 

укључења – искључења). 
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13. Колико има троцифрених бројева који нису дељиви ни са 2, ни са 3 ни са 5? 

14. Колико има петоцифрених палиндрома чији су елементи 1, 2, 3 и 4? 

15. Комплет домина на којима су комбинације од два елемента из скупа 0, 1, 2, ..., 5, 6 

има 28 домина. Колико домина би имао комплет на коме су комбинације од по два 

елемента из скупа 0, 1, 2, ... 10?  

16. На старту финалне трке је 8 атлетичара. На колико се начина могу:  а) поделити златна, 
сребрна и бронзана медаља; б) одабрати тројица за посету спонзору трке? 

17. Дато је 10 тачака од којих никоје две нису на истој правој. Колико има троуглова, а 
колико четвороуглова чија су темена дате тачке? 

18. Дат је конвексан тринаестоугао. Региструју се сви петоуглови чија су темена – темена 
датог тринаестоугла и сви осмоуглови чија су темена  – темена датог тринаестоугла. Да 
ли је регистровано више петоуглова или више осмоуглова? 

19. У плесној школи има 20 девојака и 20 младића. На колико начина они могу направити 
20 мешовитих плесних парова? На колико начина они могу изаћи на сцену, ако излазе, 
пар за паром? 

20. На великом тениском турниру учествује 2020 такмичара који играју по систему: 
победник једног тениског меча наставља такмичење, а побеђе-ни испада из даљег 
такмичења. Колико треба одиграти мечева да би се добио победник турнира?  

21. На колико начина могу бити одиграна прва три потеза у једној шахо- вској партији (два 
потеза белог и један потез црног играча), ако се зна да сва три потеза одиграна 
скакачима?   

22. Да ли је могуће на шаховској табли распоредити 32 скакача тако да се они међусобно 
не нападају? 

23. На колико начина могу бити одиграна прва три потеза у једној шахо- вској партији (два 
потеза белог и један потез црног играча), ако су зна да су сва три потеза одиграна 
пешацима?   

24. На колико начина се могу поређати у низ бројеви 1, 2, 3, . . . , 2n тако да сви парни 
бројеви буду на парним местима? 

25. На шаховској табли треба распоредити 8 идентичних топова тако да се они међусобно 
не нападају. На колико различитих начина је могуће то учинити ако су сви топови: а) 
ненумерисани; б) нумерисани бројевима од 1 до 8?   

26. Постоје ли природни бројеви а1, а2, ... а9  који се могу распоредити у поља квадрата 3 х 
3,  тако да је производ  бројева по врстама, колонама и дијагоналама једнак?  

27. Да ли је више природних бројева мањих од 1000 чији је збир цифара једнак 13, или је 
више таквих природних бројева чији је збир цифара једнак 14? 

28. На колико начина n особа могу да стану у врсту, а да при томе две одређене особе А и В 
не буду једна поред друге? 
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29. Да ли је међу петоцифреним бројевима више оних чији је производ цифара нула, или 
оних чији производ цифара није нула? 

30. Колико има природних бројева код којих су све цифре различите?  

31. Колико решења има једначина a + b + c = 9, где су a, b, c из N? Колико рeшења има ако 
би a, b, c били из N0? 

32. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара 11? 

33. Колико има n-тоцифрених природних бројева код којих је производ цифара једнак 4? 
 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 

 

1) Да ли скакач полазећи са ма ког поља може обићи сва поља шаховске 

табле 6 х 6? 

2) Комплет домина на којима су комбинације од два елемента из скупа 0, 1, 

2, ..., 5, 6  има 28 домина. Колико домина би имао комплет на коме су 

комбинације од по два елемента из скупа 0, 1, 2, ... 10?  

3) На великом тениском турниру учествује 2021 такмичар који играју по 
систему: победник једног тениског меча наставља такмичење, а побеђени 
испада из даљег такмичења. Колико треба одиграти мечева да би се добио 
победник турнира?  

4) На шаховској табли треба распоредити 8 идентичних топова тако да се они 
међусобно не нападају. На колико различитих начина је могуће то учинити 
ако су сви топови: а) ненумерисани; б) нумерисани бројевима од  1 до 8?   

5) На колико начина се могу поређати у низ бројеви 1, 2, 3, . . . , 2n тако да 
сви парни бројеви буду на парним местима? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  823 
ПИРАМИДА 

 
 

1. Основа правилне тростране пирамиде има страницу дужине 6 ст, а бочне стране 

пирамиде са равни основе граде угао од 45о. Израчунати површину и запремину те 
пирамиде.  

2. Одредити запремину правилне: а) тростране; б) четворостране;  
в) шестостране пирамиде којој је основна ивица дужине а и бочна ивица дужине b . 

3. Запремина правилне шестостране пирамиде једнака је производу површине њеног 
омотача и трећине одстојања једне њене бочне стране од центра основе. Да ли то важи 
и за сваку правилну пирамиду ? 

4. Задат је једнакостранични троугао АВС са страницама дужине 4 ст. На раван тог 
троугла конструисане су (са исте стране) нормалне дужи:  
АР = 1 ст, ВQ = 2 ст и СR = 3 ст. Израчунати површину и запремину добијеног 
полиедра АВСРQR.  

5. Квадрат странице а представља мрежу тростране пирамиде. Колика је запремина те 
пирамиде ? 

6. У ком односу се налазе запремине квадра АВСDA'B'C'D' и тетраедра  
АB'C'D' ? 

7. У правилну n-тострану пирамиду уписана је правилна n-тострана призма тако да доња 
основа призме припада основи пирамиде, а темена горње основе призме су тежишта 
бочних страна пирамиде. Одредити однос запремине призме и пирамиде ако је n:  а) 3;  
б) 4;  в) 6.  

8. Бочне стране АВМ, ВСМ и САМ тростране пирамиде АВСМ су међусобно нормалне и 

имају редом површине 54 ст
2
, 96 ст

2
 и 72 ст

2
. Израчунати запремину пирамиде и 

мерне бројеве сваке од ивица пирамиде. 

9. Бочне стране тростране пирамиде су међусобно нормалне и имају површине Р
1
, Р

2
 и Р

3
. 

Израчунати запремину дате пирамиде. 

10. У правилну тространу пирамиду уписана је правилна тространа призма чија је горња 
основа паралелни пресек пирамиде, а доња основа припада основи пирамиде. Основна 
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ивица пирамиде је а = 8 ст и висина h = 10 ст. Површина омотача призме је М = 45 

ст
2
. Одредити однос запремина призме и пирамиде. 

11. Основа пирамиде је једнакокраки трапез чије су основице а = 5 ст и  
b = 3 ст и крак с = 7 ст. Висина пирамиде пролази кроз пресек дијагонала основе, а 
већа бочна ивица пирамиде је с = 10 ст. Израчунати запремину пирамиде.  

12. Од праве и правилне тростране призме, основне ивице а = 5 ст  и висине  
h = 9 ст, одсечен је један део са равни која пролази кроз једно теме доње основе тако да 
на преосталим двема бочним ивицама одсеца дужи дужине 1 ст и 2 ст (мерено од 
равни основе). Израчунати површину и запремину добијених делова.  

13. Израчунати површину и запремину правилне шестостране зарублјене пирамиде, ако су 
њене основне ивице 4 т и 2 т, а бочна ивица је 2 т.   

14. Израчунати површину и запремину правилног октаедра чија основна ивица има дужину 
а .  

15. У правилној шестостраној пирамиди основна ивица једнака је висини пирамиде. 
Израчунај нормално растојање подножја висине пирамиде од бочне стране пирамиде, 

ако је основна ивица пирамиде  а = cm21 . 

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Бочне стране тростране пирамиде су узајамно нормалне. Две од њих имају површине P
1
 

и P
2
, а њихова заједничка ивица има дужину а. Колика је запремина те пирамиде ? 

2) Основа пирамиде је правоугаоник чија је површина S и угао између дијагонала једнак 

60
о
. Одредити површину и запремину пирамиде, ако су њене бочне стране нагнуте 

према равни основе под углом од 45
о
. 

3) Пирамида је подељена на два дела паралелном пресеком који садржи средиште висине. 
Одредити запремину оба добијена дела. 

4) Израчунати површину и запремину правилне четворостране зарубљене пирамиде, ако 

су површине основа 50 ст
2
 и 8 ст

2
, а површина дијагоналног пресека је 28 ст

2
.  

5) Дата је правилна и права п-тострана пирамида чија је висина Н. Одредити онај 
паралелни пресек пирамиде који пирамиду дели на два дела једнаких запремина. 

 
 

 


