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На предлог Међународне математичке уније (nternational Mathematical Union, IMU), 40. 
Генерална скупштина UNESCO–а је одлучила да прогласи 14. март (Pi–Day) за Међународни 
дан математике International Day of Mathematics, IDM). 

Промоција (IDM) је обављена 13. марта 2020. године у седишту UNESCO–а у Паризу.  
IDM има и свој сајт са адресом idm314.org на коме се могу пратити дешавања у вези с овим 
даном.  
 
Међународни дан математике (IDM) је светска манифестација. Сваке године 14. марта све 
земље организују обележавање Међународног дана математике кроз активности за ученике и 
ширу јавност у школама, музејима, библиотекама и другим просторима. 
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ОДБРАНИ  ЗАДАЦИ  
 

1. Колико се тениских мечева одигра на тениском трурниру на коме игра: 
а)  32 играча;  б) 35 играча, ако после сваког меча победник наставља такмичење, а 
поражени играч испада из даљег такмичења. 

2. Влада је свом сину Николи једнога дана поклонио 1 кликер. Сутрадан му је поклонио 3 
кликера, трећег дана 5 кликера ... и сваког следећег дана за 2 кликера више него 
претходног дана. Колико кликера је Никола добио двадесетог дана? Колико укупно 
кликера је Никола имао на крају двадаесетог дана? 

3. Колико најмање и колико највише једнаких двоцифрених бројева треба сабрати да би 
се добио збир 864? 

4. Анка и Бранка су добиле исте чоколаде. Анка је појела 3/4 своје чоколаде, а Бранка 4/5 
своје чоколаде. Ко је појео више чоколаде: Анка или Бранка? 

5. Одреди најмањи природан број чије су једине цифре 4 и 7 који је дељив са 36. 

6. На наредној слици дати су неки углови. Одредити углове α, β, γ, δ, ε и θ, ако је ab. 

 

7. Дата је права р и тачке А' и В' са исте стране праве р. Конструиши троугао АВС, ако 
Тачке А и В припадају правој р, и ако су дужи  АА' и ВВ'  висине троугла АВС. 

8. Перица се креће дуж децималног записа броја 1/14. Тренутно се налази на 40 
децималној цифри иза зареза. а) Колико најмање цифара које следе треба да избрише да 
би добио број који је већи од 1/14? б) Колико најмање цифара које следе треба да 
избрише да би добио број који је једнак 1/14? в) Колико најмање цифара које следе 
треба да избрише да би добио број који је мањи од 1/14? Објасни решење. 

9. Око трапеза чије су основице а = 24 cm и b = 10 cm, а површина Р = 289 cm2 описан је 

круг. а) Доказати да је дати трапез једнакокрак. б) Израчунати полупречник круга 

описаног око трапеза.  в) Израчунати угао између дијагонале и основице. г) Израчунати 
угао између дијагонала трапеза. 

10. Ако су а, b и с и 
2003

2003

cb

ba


  рационални бројеви, доказати да је тада ас = b2. 

11. Када се природан број п подели са 3 остатак је 1. Ако га поделимо са 37 остатак је 33. 
Колики је остатак при дељењу броја п са 111 ? 

12. Дат је конвексан четвороугао АВСD површине 1011. Докажи да тада важи неједнакост 
АВ  ВС + СD  DА  2022.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
3. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 326 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

 

1. Саставити три различита израза, тако што се између бројева   
2  4  6  8  10  =  9  9 (којима се не сме мењати редослед) уметну знаци рачунских 
операција и заграда, тако да добијена једнакост буде тачна. 

2. За колико се разликују највећи паран троцифрен природан број чији је збир цифара 13 и 
најмањи непаран троцифрен природни број чији је збир цифара 14?  

3. Једна тона обичне воде садржи 40 гр соли, а у једној тони морске воде има 35 кг соли. 
Која количина обичне воде садржи онолико соли колико се добија испаравањем 200 гр 
морске воде? 

4. Лека има три пута више новца од Жарка. Ако обојица потроше по 10 динара тада ће 
Лека имати четири пута више новца од Жарка. Колико новца је имао свако од њих на 
почетку ?  

5. Двојица моторциклиста кренули су истовремено из места А у место В, један другом у 
сусрет.  Први се кретао брзином од 2 km за 3 минута, а други 3 km за 2 минута. Колико 
је растојање између места А и места В, ако су се они сурели после 4 сата?     

6. Дешифровати одузимање  * * *   – 4  = * *   записијући одговарајуће цифре уместо 
звездица. Колико различитих решења има дати бројевни ребус ? 

7. Дешифровати сабирање:  АВС + АВ + А = 689  ако једнаким словима одговарају 
једнаке, а различитим словима различите цифре. 

8. Дешифруј сабирање  * * *   +  * *  =  751  ако  сваки од непознатих сабирака има 
једнаку вредност било да га читамо с лева у десно, било  
да га читамо с десна у лево. Колико има решења? 

9. Дата је једнакост  АА  B + C = 199.  Дешифровати дату једнакост, тако што уместо 
слова А, B и C треба написати одговарајуће цифре, при чему једнаким словима 
одговарају једнаке цифре и различитим словима различите цифре. Колико различитих 
решења има ?  

10. Дигитални часовник тренутно показује време од 22:55. Које време ће показивати 
дигитални часовник за 432 минута? 

11. Два оца и два сина играли су шах по систему да сваки са сваким игра по једну партију. 
Колико је у том приликом одиграно најмање партија, а колико највише партија ?  

12. У првој фудбалској лиги игра 10 клубова. Колико ће се утакмица одиграти у току 
такмичења, ако сваки клуб игра са сваким два пута ? 
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13. Колико се тениских мечева одигра на тениском трурниру на коме игра: 
а)  32 играча;  б) 35 играча, ако после сваког меча победник наставља такмичење, а 
поражени играч испада из даљег такмичења. 

14. На наредној слици има 16 углова. 
Колико на слици има оштрих, правих и тупих углова? 

 

15. Миша је у забавном парку купио 5 жетона и започео игру против компјутера. У свакој 
партији у којој Миша победи компјутер, као награду, добија нових 5 наградних жетона. 
По завршетку игре Миша се хвалио да је одиграо 50 партија и 8 пута победио 
компјутер. Његов друг Горан је тврдио да је то немогуће. Ко је био у праву Миша или 
Горан ?   

16. Влада је свом сину Николи једнога дана поклонио 1 кликер. Сутрадан му је поклонио 3 
кликера, трећег дана 5 кликера и сваког следећег дана за 2 кликера више него 
претходног дана. Колико кликера је Никола добио двадесетог дана ? Колико укупно 
кликера је Никола имао на крају двадаесетог дана ? 

17. Колико цифара се употреби за нумерацију страница књиге која има 111 страница ? 

18. Да ли је више троцифрених бројева чији је збир цифара 12 или је више троцифрених 
бројева чији је збир цифара 15? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
4. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  426 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

 

1. Производ два броја је 240. Ако се један од њих увећа за 20 производ ће бити 720. О 
којим бројевима је реч? 

2. Одредити најмањи паран природни број чији је збир цифара а) 59; б) 60. 

3. Којом цифром се завршава производ  8  8  8 …  8  8 (2022 осмица). 

4. Колико најмање и колико највише једнаких двоцифрених бројева треба сабрати да би 
се добио збир 660? 

5. Аврам, Богдан и Влада су поделили 1000 динара тако да је Аврам добио четвртину 
суме, Богдан трећину остатка, а Влада половину преостале суме. 
Ко је добио највише новца? Колико је новца остало?  

6. Анка и Бранка су добиле исте чоколаде. Анка је појела 3/4 своје чоколаде, а Бранка 4/5 
своје чоколаде. Ко је појео више чоколаде: Анка или Бранка? 

7. Миша је у забавном парку купио 5 жетона и започео игру против компјутера. У свакој 
партији у којој Миша победи компјутер, као награду, добија нових 5 наградних жетона. 
По завршетку игре Миша се хвалио да је одиграо 50 партија и 8 пута победио 
компјутер. Његов друг Горан је тврдио да је то немогуће. Ко је био у праву Миша или 
Горан ?            

8. Дешифровати сабирање:  АВСD + АВС + АВ + А = 4321, ако једнаким словима 
одговарају једнаке, а различитим словима различите цифре. 

9. У првој фудбалској лиги игра 10 клубова. Колико ће се утакмица одиграти у току 
такмичења, ако сваки клуб игра са сваким четири пута? 

10. На тениском турниру учествује 27 играча. Колико тенискинх мечева треба одиграти да 
би се добио победник турнира, ако после сваког тениског меча победник иде даље, а 
побеђени испада из такмичења?  

11. Коцка чија је ивица 3 dm обојена је плавом бојом. Колико најмање резања треба 
извршити да би се коцка исекла на мање коцке ивице 1 dm ? Колико тако исечених 
коцки је: а) необојено; б) има две стране коцке обојене плавом бојом ? 

12. Два оца и два сина играли су шах по систему да сваки са сваким игра по једну партију. 
Колико је у том приликом одиграно најмање партија, а колико највише партија ? 

13. Ако у неком броју изоставимо 0 која се налази на месту јединица, онда је новодобијени 
број за 1998 мањи од првобитног. Који је то број ? 
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14. Влада је свом сину Николи једнога дана поклонио 1 кликер. Сутрадан му је поклонио 3 
кликера, трећег дана 5 кликера и сваког следећег дана за 2 кликера више него 
претходног дана. Колико кликера је Никола добио тридесетог дана ? Колико укупно 
кликера је Никола имао на крају тридесетог дана ? 

15. Саставити три различита израза, тако што се између бројева   
2  4  6  8  10  =  9  9 (којима се не сме мењати редослед) уметну знаци рачунских 
операција и заграда, тако да добијена једнакост буде тачна. 

16. Трећина збира три броја је 2000. Ако је други број три пута већи од првог, а трећи за 5 
мањи од првог, израчунај те бројеве. 

17. Једна тона обичне воде садржи 40 гр соли, а у једној тони морске воде има 35 кг соли. 
Која количина обичне воде садржи онолико соли колико се добија испаравањем 200 гр 
морске воде? 

18. Збир два броја је 1804. Ако први увећамо четири пута, онда је њихов збир 1996. О 
којим бројевима је реч ? 

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

 

20. Данас је 15. март 2021. године и тачно је 18 часова и 20 минута. Који ће датум и колико 
сати бити за 2021 минута? 

21. Дешифруј сабирање  * * * *  +  * * *  =  1998  ако  сваки од непознатих сабирака има 
једнаку вредност било да га читамо с лева у десно, било да га читамо с десна у лево.  

22. Ако се једна страница квадрата повећа за 3 cm, а друга за 6 cm, онда новодобијени 
правоугаоник има површину која је за 1998 cm2  већа од  површине квадрата. 
Израчунати обим датог квадрата и обим добијеног правоугаоника. 

23. Колико ће се тона сена добити са ливаде дужине 750 м и ширине 200 м, ако се са сваког 
ара просечно накоси 240 кг траве и ако се зна да маса сена чини четвртину масе траве ? 

24. Дата је једнакост  ААА  B + C = 1999.  Дешифровати дату једнакост, тако што уместо 
слова А, B и C треба написати одговарајуће цифре, при чему једнаким словима 
одговарају једнаке цифре и различитим словима различите цифре. Колико различитих 
решења има ? 

25. Када се једна страница правоугаоника смањи за 5 ст, а друга повећа за 4 ст, онда се 
добија квадрат чија је површина једнака површини правоугаоника. За колико је обим 
правоугаоника већи од обима квадрата? 

26. Дешифруј множење:    4 * 3    2 *   =               * 8 3  
                                                                          * * *  
                                                                    -------------- 
                                                                       * * * * * 

27. Мира и Вера имају скупа 1500 динара; Вера и Љубинка скупа имају 2500 динара; 
Љубинка и Борка скупа имају 3500 динара, а Борка има 1500 динара више од Мире. 
Колико новца има свака од њих ? 
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28. Дешифровати одузимање  * * * *  – 4  = * * *  записијући одговарајуће цифре уместо 
звездица. Колико различитих решења има дати бројевни ребус ? 

29. Ако у неком броју изоставимо 0 која се налази на месту јединица, онда је новодобијени 
број за 1998 мањи од првобитног. Који је то број ? 

30. Трећина збира три броја је 2000. Ако је други број три пута већи од првог, а трећи за 5 
мањи од првог, израчунај те бројеве. 

31. Дешифровати одузимање  * * * *    * * *  =  2000, ако се и умањеник и умањилац 
читају једнако и с лева у десно и с десна у лево. 

32. После одређеног броја радних дана зидари су одлучили да убрзају изградњу па су свака 
3 дана посла скратили на 2 дана. Ако је цео посао завршен за 55, уместо за 70 дана, 
колико се дана радило пре убрзавања посла ?  

33. Петар, Ана, Марко, Бојан и Гордана су хтели да поделе бомбоне. Свако је редом узимао 
по једну бомбону док није остало мање него што је њих, а онолико колико је добио 
свако од њих. Колико је могло бити бомбона?  

34. Колико цифара се употреби за нумерацију парних страница књиге која има 111 
страница ? 

35. Дешифровати множење  **  *  *9 = 2001, тако што ће се уместо звездица ставити 
одговарајуће цифре. Колико различитих решења има? 

36. Странице правоугаоника АBCD су 10 cm и 4 cm. Тачка Е припада страници АB, а тачка 
F страници CD. Обим правоугаоника АЕFD је 12 cm. Израчунати површину 
правоугаоника ЕBCF.  

37.  Ако су истим словима означене исте, а различитим словима различите цифре, 
дешифровати сабирање: А + АB + АBC + АBCD = 2002. 

38. Павле је за један посао требао да добије 1300 динара и улазницу за утакмицу. Међутим, 
он је урадио само трећину тог посла и за то добио 300 динара и улазницу за утакмицу. 
Колико динара вреди улазница за утакмицу? 

39. Из једног лонца у коме се налази 20 литара воде Марко би требало да у други, исти 
такав лонац одлије 5 литара воде. Како ће то да уради ако на располагању има два 
празна суда запремине 3 и 7 литара ? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
5. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 526 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
1. Дешифровати сабирање:  АB + АBB + CBBC = BCDC, ако једнаким словима одговарају 

једнаке, а различитим словима различите цифре. 

2. Дешифруј множење dcbaabcd  9 , ако једнаким словима одговарају једнаке цифре 

и обрнуто различитим словима одговарају различите цифре.  

3. У једној преступној години регистровано је 53 понедељка. Одредити који дан у недељи 

је био 09. март ?  

4. Данас је 09. март 2022. године и тачно је 18 часова и 15 минута. Који је датум био и 

колико сати је било пре 2022 минута? Који ће датум бити и колико сати ће бити за 2022 
минут? 

5. Одредити четири разломка  а, b, c и d са једноцифреним имениоцима тако да важи 

релација:  
7

9

8

9
    a b c d  . 

6. Наташа је имала известан број јабука и крушака. Од укупног броја  3/7 су јабуке, а 

остало су крушке. Када је добила још  4 јабуке и појела 2 крушке онда је имала једнак 

број и јабука и крушака. Колико је на почетку Наташа имала јабука, а колико крушака ? 

7. Одредити два разломка са двоцифреним имениоцима,  тако да је њихов збир   
155

1998
 . 

8. На правој р дате су редом тачке М, А, B, C, D и N, тако да је АB = BC = CD. Растојање 
између средишта дужи АB и CD је  32 cm, а растојање између средишта дужи МА и DN 

је 57 cm. Колика је дужина дужи МN ? 

9. Праве т и п се секу у тачки Ѕ, при чему је један од добијених углова једнак α. Збир 
углова упоредних са углом α је 8 пута већи од угла α. Одредити  

угао α.  

10. Одреди најмањи и највећи троцифрен природан број који при дељењу са 16 дају 

количник који је једнак остатку при дељењу. 
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11. Одреди најмањи природан број чије су једине цифре 4 и 7 који је дељив са 36. 

12. На наредној слици дати су неки углови. Одредити углове α, β, γ, δ, ε и θ, ако је ab. 

 

13. Одредити најмањи седмоцифрен природан број који је дељив са 36 чије су све цифре 

различите.  

14. У двоцифреном броју прецртана је једна цифра и добијен је број који је 16 пута мањи 

од првобитног. Одреди све такве бројеве и у сваком од њих означи цифру коју треба 

прецртати. 

15. Одредити збир свих природних бројева мањих од 100 који нису дељиви ни са 4 ни са 5? 

16. Одредити петоцифрен природан број  ЈОВАН (једнаким словима одговарају једнаке 

цифре, различитим словима одговарају различите цифре) коме је  збир цифара једнак 

10, такав да збир бројева ЈОВАН + НАВОЈ представља петоцифрен број чије су све 
цифре једнаке. Колико решења има ? 

17. Три брата располажу са 5 ћупова пуних меда, 5 празних ћупова и 5 ћупова који су до 

пола напуњени медом. Како да расподеле мед и ћупове, тако да сваки од њих  добије 

једнаку количину меда и једнак број ћупова ? 

18. Један пешчани сат мери 10 минута, а други 7 минута (пресипање песка из једног у 

други део сата траје 10, односно 7 минута). Како се коришћењем ова два сата може 

измерити време од 23 минута? 

19. Дато је 8 на изглед једнаких златника од којих је 7 исправних једнаке масе, а осми, 

неисправан, је нешто лакши од осталих 7. Са два мерења на теразијама без тегова, 

одредити који је златник неисправан.  

20. Распоредити 14 тачака на 7 правих тако да на свакој правој буду по 4 тачке. 

21. Разлика два угла са паралелним крацима једнака је половини мањег угла. 

Израчунај угао комплементан мањем углу. 

22. Дати су разломци 3*5*/36  и  5*3*/45. Који од њих је већи? 

23. Написано је 180 првих природних бројева. Прво су избрисани сви бројеви који се 

завршавају нулом, а потом бројеви који су дељиви са 4 и на крају бројеви који су 

дељиви са 3.  

24. Првих десет простих бројева написани су један до другог. Прецртај 9 цифара тако да 
добијени број буде; а) најмањи могућ; б) највећи могућ. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 626 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

 

 

1. У три корпе налази се редом 6, 7 и 11 јабука. Треба са три пребацивања изједначити 
број јабука у корпама, при чему се из једне корпе у другу може пребацити тачно 
онолико јабука колико у тој корпи већ има. Како то учинити ? 

2. У једном одељењу број, због болести одсутних ученика, једнак је шестини броја 
присутних ученика. Када се још један од присутних ученика разболео, онда је број 
одсутних ученика постао петина броја присутних ученика. Колико ученика има у том 
оделењу? 

3. Које године је рођен човек који је ове године напунио толико година колики је збир 
цифара године његовог рођења.  

4. Четири дечака су поделили кликере. Први је добио половину кликера и још један 
кликер. Други је добио половину преосталих кликера и још један кликер. Трећи је 
добио половину преосталих кликера и још један кликер. Четврти је добио половину 
преосталих кликера и још један кликер. Колико кликера је добио сваки дечак, ако су 
сви кликери подељени ? 

5. Када се природан број п подели са 3 остатак је 1. Ако га поделимо са 37 остатак је 33. 
Колики је остатак при дељењу броја п са 111 ? 

6. Одредити три различита цела броја а, b и c тако да је њихов производ аbc = 2002 и да је 
збир ⎪ а ⎪+ ⎪ b ⎪+ ⎪ c ⎪ највећи могући. 

7. У оштроуглом троуглу АВС (АС < ВС) висина СС’ и симетрала сγ  = СМ угла γ 
заклапају угао од 9°, а симетрале спољашњих углова код темена А и В секу се под 
углом од 61°. Одредити углове тог троугла . 

8. Конструисати троугао АВС, ако су дате тачке А1, В1 и С′, при чему је А1 средиште 
странице ВС, В1 средиште странице АС, а С′ подножје висине из темена С. 

9. Дата је права р и тачке А' и В' са исте стране праве р. Конструиши троугао АВС, ако 
Тачке А и В припадају правој р, и ако су дужи  АА' и ВВ'  висине троугла АВС. 

10. Колико најмање пута треба редом исписати број  а) 2002; б) 2022 један за другим да би 
се добио број дељив са 66 и у том случају одредити количник 

11. У троуглу АBC симетрала странице АB, висина из темена А и симетрала унутрашњег 
угла у темену B секу се у једној тачки. Одредити ∠ АBC.  
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12. Збир 2003 узастопна цела броја је 2003. Одредити те бројеве. 

13. Збир 2021 различитих простих природних бројева је паран број. а)  Да ли је производ 
тих 2021 простих бројева паран или непаран број? б)  Доказати да међу њима постоји 
2020 бројева чији је збир паран број;  в) Доказати да међу њима постоји 2020 бројева 
чији је збир непаран број  

14. Перица се креће дуж децималног записа броја 1/14. Тренутно се налази на 40 
децималној цифри иза зареза. а) Колико најмање цифара које следе треба да избрише да 
би добио број који је већи од 1/14? б) Колико најмање цифара које следе треба да 
избрише да би добио број који је једнак 1/14? в) Колико најмање цифара које следе 
треба да избрише да би добио број који је мањи од 1/14? Објаснити решење. 

15. У три цистерне је било  780 литара млека. Када из  прве одлијемо једну четвртину, из 
друге једну петину, а из треће три седмине млека, у цистернама остану једнаке 
количине млека. Колико млека има у свакој од цистерни ?  

16. Разломак 179/140 представити као збир три разломка са једноцифреним имениоцима. 

17. Одредити пресек и унију скупова целих бројева чији су елементи решења неједначина 

 и  . 

18. Конструисати троугао ако је његов обим 10 cm, а углови α = 60° и β = 45°. Објаснити 
изведену конструкцију.   

19. У пољима квадрата 3 x 3  Јован уписује бројеве 1/2, 1/3 и 1/6 (сваки по три пута). Могу 
ли се дати бројеви распоредити тако да су збирови по хоризонталама, вертикалама и 
дијагоналама различити. Одговор детаљно одбразлозити.  

20. Дате су три различите, произвољне тачке А, В и С. Конструисати тачку М тако да 
добијени скуп тачака  А, В, С, М  има особину да садржи два пара централно 
симетричних тачака. Испитати све могуће случајеве. 

21. Конструисати троугао АBC, ако су дати следећи елементи: страница  
c = АB = 4 cm, тежишна дуж BB1 = 5 cm и угао АBC =  = 60о.  

22. Дат је израз  .  Не мењајући поредак бројева у датом 
изразу, поставити неколико заграда тако да вредност добијеног израза буде 0.   

23. Два друга Јанко и Марко добили су једнаке суме новца.  Марко је купио бомбоне чија  
је цена 40 динара за килограм, а Јанко  друге бомбоне чија је цена 60 динара за 
килограм. Затим су те бомбоне помешали. Колика је цена 1 килограма мешавине 
купљених бомбона.  

24. У три продавнице је било укупно 2000 кг јабука. Када је из прве продавнице продата 
шестина јабука, из друге 3/13 јабука, а из треће трећина јабука, у све три продавнице је 
остала иста количина јабука. Колико јабука је било у свакој продавници ? 

25. Ако се број 1000 подели неким бројем остатак је 8, а ако се број 900 подели истим 
бројем остатак је 1. Колики количник је у првом, а колики у другом дељењу ?  

26. Одредити све могуће вредности цифара а и б тако да је пороизвод бројева 54а и 63б1 
дељив са 12. 

27. Дат је оштроугли троугао АВС. Из темена А конструисане су дужи АD и АЕ тако да је 
АD ⊥ АC, АD = АC, АЕ ⊥ АB и АЕ = АB, при чему су тачке D и Е, као и тачке B и D 
са разних страна праве АС. Доказати да је BD = CE.  
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 726 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

 

1. Докажи да је број  2 + 2
2
 +...+ 2

1991
 + 2

1992
  дељив са 30. 

2. Дешифруј квадрирање:  abcac  2)15(  . 

3. Када се збир углова у многоуглу помножи са бројем дијагонала многоугла добије се 

број 97200. Колико страница има тај многоугао ? 

4. Када се природан број п подели са 3 остатак је 1. Ако га поделимо са 37 остатак је 33. 
Колики је остатак при дељењу броја п са 111 ? 

5. Око трапеза чије су основице а = 24 cm и b = 10 cm, а површина Р = 289 cm2 описан је 

круг. а) Доказати да је дати трапез једнакокрак. б) Израчунати полупречник круга 
описаног око трапеза.  в) Израчунати угао између дијагонале и основице. г) Израчунати 

угао између дијагонала трапеза. 

6. Колико има петоцифрених природних бројева код којих је прва цифра паран  
 број, друга цифра сложен број, трећа цифра непаран број, четврта цифра прост број, а 

последња цифра број који је дељив са 3?  

7. Дат је конвексан седмоугао АBCDEFG. Чега има више: троуглова или четвороуглова 

чија су темена – темена датог седмоугла ? 

8. У правилном n–тоуглу А1А2А3 ...Аn–1АnА1 угао А3А1А4= 6. Колико дијагонала има тај 

многоугао ? 

9. Колико страница има многоугао који има 252 дијагонале? 

10. Дат је правоугли троугао чије су катете 6 ст и 8 ст. У круг који је уписан у дати круг 

уписан је квадрат. Израчунати површину тако добијеног квадрата. 

11. Ако су а, b и с и 
2003

2003

cb

ba




 рационални бројеви, доказати да је тада ас = b2. 

12. Правилан многоугао М има унутрашњи угао који је један и по пут већи од унутрашњег 

угла правилног многоугла М1. Одредити све парове таквих многоуглова М и М1.  
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13. Нека су тачке М и N редом средишта  страница АB и BC троугла АBC и нека је права s 

симетрала BAC. Ако се праве s  и  МN секу у тачки P, онда је АPB прав. Доказати. 

14. Перица се креће дуж децималног записа броја 1/14. Тренутно се налази на 40 

децималној цифри иза зареза. а) Колико најмање цифара које следе треба да избрише да 

би добио број који је већи од 1/14? б) Колико најмање цифара које следе треба да 
избрише да би добио број који је једнак 1/14? в) Колико најмање цифара које следе 

треба да избрише да би добио број који је мањи од 1/14? Објаснити решење. 

15. У унутрашњости троугла са страницама дужине 6, 8 и 10 ст уочене су четири 

произвољне тачке. Доказати да међу њима постоје бар две тачке које се налазе на 
растојању мањем од 5 ст. 

16. Ако су краци неједнакокраког трапеза међусобно нормални, онда је збир квадрата 

његових основица једнак збиру квадрата његових дијагонала. Доказати. 

17. Када се број страница конвексног многоугла удвостручи, онда се број његових 

дијагонала повећа за 1998. За колико се степени при том повећа збир његових 

унутрашњих углова ? 

18. Колико се четвороцифрених бројева може написати цифрама 1, 8 и 9 тако да се свака 
цифра употреби бар једном?   

19. Доказати да међу 26 различитих непарних бројева мањих од 100 постоје бар два чији 

збир је једнак 100.  

20. Да ли је вредност израза 1,494949... + 347347    рационалан или 

ирационалан број ?  

21. Колико има петоцифрених бројева код којих је производ цифара паран. 

22. Ако се после 2002. децималног места броја 1/14 изостави: а) 66 цифара;  б) 99 цифара 
(наредних децималних места) да ли ће добијени број бити мањи од 1/14? Објаснити 

решење.  

23. Дат је конвексан четвороугао АBCD. Тачке К и М су редом средишта страница АB и 
CD. Праве АМ и КD секу се у тачки N, а праве BМ и КC у тачки L. Доказати да је 

површина четвороугла КLMN једнака збиру површина троуглова АND и BCL.  

24. Тачка М је средиште странице BC квадрата АBCD. Нека је X тачка унутар квадрата са 

особином да је X једнако удаљена од тачака А, D и М. Ако је страница квадрата АB = 
40 cm израчунати обим и површину четвороугла АBMX. 

25. Дате су цифре 0, 1 и 2. Колико има 1997–цифрених бројева који се могу написати 

помоћу датих цифара ?  

26. Мерни број странице ромба је 9 cm, а мерни број збира његових дијагонала је 24 cm. 

Одредити површину ромба . 

27. Израчунати површину правилног дванаестоугла, ако је полупречник круга описаног  

око дванаестоугла једнак 6 cm. 
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28. Дијагонале АC и BD  паралелограма АBCD са оштрим углом код темена А, секу се у 

тачки О. Тачка М је на правој АB, при чему је АМО = МАD. Доказати да је тачка М 

једнако удаљена од тачака C и D.  

29. Дат је произвољан троугао АBC. Нека је P пресечна тачка симетрале BAC и праве 

која полови дужи АC и BC. Доказати да је АPC прав. 

30. Дата су два паралелограма АBCD  и DEFG, таква да дуж АB садржи тачку Е, а дуж FG 
садржи тачку C. Доказати да ова два паралелограма имају једнаке површине. 

31. Да ли је вредност израза 549)35( 2  рационалан или ирационалан 

број ?  

32. Колико има четвороцифрених природних бројева таквих да им је збир цифара једнак 

10? 

33. Дат је правилан осмоугао АBCDEFGH чија страница је 2 cm. Одредити површину 
петоугла АBCDEF. 

34. Дијагонале једнакокраког трапеза АBCD секу се у тачки С под углом од 60о. Ако је М 

средиште дужи АС, N средиште дужи CD и P средиште дужи BC, доказати да је 

троугао МNP једнакостраничан.  

35. Два чиниоца се разликују за 5. Ако сваки чинилац повећамо за 7 , производ се повећа за 

364. Израчунај чиниоце. 

36. Израчунати површину правилног дванаестоугла чија је највећа дијагонала 2. 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  826 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

1. Докажи да је број  2 + 2
2
 +...+ 2

1991
 + 2

1992
  дељив са 30. 

2. Одредити све целе бројеве x и y за које је: x
2
y

2
 = 3y

2
 + x

2
. 

3. Ако је  x  реалан број и ако је  3
1


x
x , колико је  3

3 1

x
x   ? 

4. Шта представља скуп свих тачака (x,y) у равни xОy, таквих да је  x + x= y + y? 

5. Одредити све троцифрене бројеве који су 15 пута већи од збира својих цифара ? 

6. Колико има парова природних бројева (x,y) таквих да је: 3x + 8y = 1996 ? 

7. У координатној хОу равни дата је тачка М ( 5, 3 ). Кроз тачку М констрисана је права п 
која координатне осе сече у тачкама А (а, 0) и B (0, b). Одредити све вредности а и b 
тако да су и а и б природни бројеви. 

8. Једно теме коцке и центри трију страна коцке којима је то теме заједничко су темена 
тростране пирамиде. Одредити запремину те пирамиде, ако је ивица коцке а. 

9. Правоугли троугао чије су катете 6 cm и 8 cm је основа тростране пирамиде чије све 

три бочне стране са основом заклапају угао од 60о. Израчунати површину и запремину 
дате пирамиде. 

10. Равни бочних страна праве  тростране пирамиде су међусобно нормалне и имају 

површине: .542,2116,1054 222 cmcmcm  Одредити површину и запремину те 

пирамиде. 

11. У 4 сати ујутру казаљке на часовнику заклапају угао од 120. После колико времена ће 
казаљке поново, први пут заклапати угао од 120 ? 

12. У координатној равни дата је права 4x + 3y = a, где је a неки реалан број. Нормално 
одстојање дате праве од координатног почетка је 12. Одредити број a и површину 
троугла који дата права гради  са координатним осама. 

13. Могу ли се бројеви 2, 22 , 23 , 24  , ... , 21995 , 21996  поделити у два скупа без заједничких 
елемената, тако да је збир бројева у једном скупу једнак збиру бројева у другом скупу ? 
Зашто? 

14. У xОy координатној равни дата је права 4x + 7y = 1998. Колико тачака на датој правој 
имају обе координате целобројне и припадају првом квадранту координатне равни ? 
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15. У правилном шестоуглу чија је страница а = 2 cm на случајан начин је распоређена 51 
тачка, од којих су неке обојене плавом, а неке црвеном бојом. Доказати да без обзира на 
распоред тачака и њихову обојеност увек постоје две тачке исте боје чије је растојање 
мање од 1 cm. 

16. У троугаоној форми, ред за редом, поређани су златници и сребрњаци: у првом реду 1 
златник; у другом реду 2 сребрњака; у трећем реду 3 златника; у четвртом реду 4 
сребрњака, ... Колико има укупно сребрњака, ако је пребројано укупно   625 златника ? 
Колико има могућих решења ? 

17. Колико има четвроцифрених бројева чије су све цифре различите, а да се прва и 
последња цифра разликују за два? 

18. Нека је x = 444...444 (11 четворки). Доказати да је број x2 – x – 2 дељив са 270. 

19. Одредити три узастопна непарна природна броја, ако је збир њихових квадрата једнак 
четвороцифреном броју са једнаким цифрама.  

20. На колико највише начина се на шаховску таблу може поставити 8 топова тако да се 
међусобно не нападају. 

21. Решити једначину x
2 – 1992 = y

2
 у скупу природних бројева. 

22. Син се налази 60 својих корака испред свог оца који га сустиже. Док син направи 9 
корака, дотле отац направи 6 корака, али су 4 корака оца једнаки са 7 корака сина. 
Колико корака треба да направи отац да би достигао сина ? 

23. Туриста је прешао 105 км. Да је дневно прелазио 6 км мање, на путу би провео два дана 
више. Колико километара дневно је прелазио туриста. 

24. Одредити сва решења једначине 2x
2
 – y

2
 = y

2
 + 1994 у скупу целих бројева. 

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

26. Дата је кружница и тачка М ван ње. Кроз тачку М констрисане су сечице p и q које дату 
кружницу секу редом у тачкама А и B, односно C и D. Ако је  
АМ = 2 cm, BМ = 6 cm и CМ = 3 cm, израчунати дужину дужи CD.  

27. Колико има четвороцифрених природних бројева написаних помоћу цифара 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 таквих да се: а) цифре могу понављати; б) цифре не могу понављати;  ц) цифре 
могу понављати, а број је дељив са 5 ? 

28. Дат је троугао чије су странице 13 cm, 20 cm и 21 cm.  Израчунај површину оног дела 
круга описаног око датог троугла, који се налази изван троугла.  

29. Из дате тачке М, ван датог круга к (О, r) конструисана је сечица с која кружну линију 
сече у тачкама А и В Израчунати обим и површину датог круга ако је МА = 16 cm,  
МВ= 9 cm и МО = 13 cm.  

30. Основа четворостране пирамиде је једнакокраки трапез чије су основице а = 5 cm и  
b = 3 cm, а краци су c = d = 7 cm. Израчунати запремину дате пирамиде ако висина 
пирамиде пада у пресек дијагонала трапеза, а већа бочна ивица је 13 cm.  

31. Доказати да између два узастопна поклапања казаљки на сату увек прође једнако време. 
Одредити колико износи то време ? 

32. Одредити сва реална решења следеће једначине:   
2000

3

1999

2

1998

1

1997










xxxx
  . 



 20 

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

ако је основна ивица пирамиде  а = 21  cm. 

34. У xОy координатној равни дата је права 4x + 7y = 1998. Колико тачака на датој правој 
имају обе координате целобројне и припадају првом квадранту координатне равни ? 

35. У троугаоној форми, ред за редом, поређани су златници и сребрњаци: у првом реду 1 
златник; у другом реду 2 сребрњака; у трећем реду 3 златника; у четвртом реду 4 
сребрњака, ... Колико има укупно сребрњака, ако је пребројано укупно   625 златника ? 
Колико има могућих решења ? 

36. Дат је конвексан четвороугао АВСD  тако да је  АВ + АD = 10  cm , ВС = СD  и ВСD 
= BАD = 90о.  Израчунати површину датог четвороугла .  

37. У једнакокраком трапезу АВСD  основица АВ = 12а и основица СD = 4а. Тачке Е и F су 
редом средишта основица СD и АВ. Ако се праве АЕ и DF секу у тачки М, а праве BЕ и 
CF  секу у тачки N израчунати дужину дужи МN у функцији од  а. 

38. Бочне стране АВS , ВСS и CАS тростране пирамиде АВСЅ у међусобно нормалне и 
имају редом површине 54 cm2 ,  96 cm2 и 72 cm2.  Израчунати запремину пирамиде и 
мерне бројеве сваке од ивица пирамиде.  

39. У координатној xОy равни дате су тачке О ( 0, 0 ) ; М ( 3 , 4 ) и Н (x, 0) . Одредити 
једначине правих ОМ и МN, ако је површина троугла ОМN једнака 14 . 

40. Израчунати површину и запремину правилне четворостране  пирамиде чија је висина 
17 cm, а површина дијагоналног пресека 204 cm2  

41. Доказати да број чији декадни запис садржи једино цифре 2 и 6 није разлика квадрата 
два природна броја. 

42. Дат је конвексан четвороугао АВСD површине P. Доказати да је АВ  ВС + СD  DА  2P.  

43. Дата је шаховска табла 8 x 8 и 3 топа  различите боје. На колико се начина могу 
разместити та 3 топа тако да се топови међусобно не “нападају” (топови се “нападају” 
ако се налазе у истој хоризонтали или вертикали). 

44. Кифла кошта пола динара, погачица 2 динара, а ђеврек 5 динара. Да ли је  могуће за 
тачно 100 динара купити тачно 100 пецива ? 

45. Одредити за које вредности реалног броја м једначина  
2

mx
–  3 = 2 (x    т)  има 

негативно решење. 

46. Нека је АВ тетива датог круга К (О, r = 4 cm) и нека је С подножје нормале из тачке А 
на тангенту круга у тачки В. Израчунати АВ2 : АС. 

47. Основна ивица правилне тростране пирамиде је дужине х, а бочна страна заклапа са 
равни основе угао од 60о. Одредити х, ако је мерни број површине пирамиде једнак 
мерном броју њене запремине.  

48. Дванаест ученика улази у биоскопску салу у којој су места нумерисана и у којој су само 
у прва реда са по 6 слободних места. Пет  ученика жели да седи у првом реду, а 4 
ученика жели да седи у другом реду, док је осталима свеједно где ће седети. На колико 
начина је могуће испунити жеље свим ученицима ? 

49. Делови правих (дужи) дате једначином 26 x  + 154  y  = 2002 одређују један 
паралелограм. Наћи његову површину. 

50. Одредити све целе бројеве m и n тако да је m2 + n2 = 1991. 
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51. Дата је коцка АВСDА1B1C1D1 ивице дужине а. Ако су Е, F, G, H, I, Ј средишта страница 
АВ, ВС, CC1, C1D1, D1А1, А1А, наћи површину пирамиде са врхом у B1 и основом 
ЕFGHIJ . 

52. Доказати да је број 199920002001200320042005 + 36 потпун квадрат. 

53. Дат је квадрат АВСD . Тачка Е је средиште странице ВС . Ако је тачка Ф на страници 
СD дата тако да је дуж ЕF нормална на АЕ, доказати да је ЕАВ = FАЕ. 

54. Ако је већи дијагонални пресек правилне шестостране призме квадрат,  
а мања дијагонала основе има дужину 10 cm, одредити запремину те призме. 

55. Доказати да је број 20032003 – 2003 дељив са 3. 

56. На колико начина се у квадратиће  >  >  <  <  могу распоредити бројеви 1, 2, 3, 4, 
5, (сваки број у један квадратић), тако да буду задовољене све неједнакости. Исписати 
сва решења. 

57. Исписан је низ од 2003 цифре. Познато је да је сваки двоцифрен број који сачињавају 
цифре у низу (тим редом којим су написане) дељив са 17 или са 23. Ако је последња 
цифра у низу 1, која је прва.  

58. Читајући дневно исти број страница (изузев последњег дана када је прочитао мање) 
ученик је прочитао књигу од 264 странице. Да је читао дневно по 5 страница више 
књигу би прочитао 10 дана раније него у случају да је сваког дана читао по 5 страница 
мање. Колико страница је ученик читао свакога дана ? 

59. Основице трапеза су АВ = 50 cm и СD = 30 cm. Основица СD продужена је преко тачке 
С до тачке М. Колико је растојање CМ, ако се зна да дуж АМ дели трапез на два по 
површини једнака дела. 

60. Дата је коцка АВСDА'B'C'D' чија је основна ивица а=10 cm. Докажи да је пресек коцке 
са равни која пролази кроз средишта ивица АВ, CC' и А'D' правилни шестоугао. Колика 
је површина добијеног пресека ? 

61. Површина правилне тростране пирамиде је 648 3 cm2. Израчунати запремину 
пирамиде, ако је висина пирамиде два пута већа од основне ивице пирамиде. 

62. На страницама АВ и СD ромба АВСD, дате су тачке М и N тако да је АМ:АВ =CN:СD = 
1:3. Права МN сече продужетке страница АD и ВС у тачкама P и Q. Доказати да пресек 
дијагонала ромба лежи на правој МN и да је МP = МN = NQ. 

63. Доказати да једначина x2 + y2 = 1990 нема решења у скупу природних бројева. 

64. Израчунати: 19912 – 19902 + 19892 – 19882 + ... + 32 – 22 + 12 . 

65. Дат је правилни тетраедар чија је запремина В = 18 2 cm3. Израчунати површину 
тетраедра.  

66. Влада, Љуба и Божа копају бунар. Влада и Љуба су првог дана ископали 1/20 бунара; 
Љуба и Божа су другог дана ископали 7% бунара; Влада и Божа су трећег дана 
ископали 2/25 бунара. После тога су бунар копали сва тројица заједно. За колико дана 
(рачунајући и прва три) је окончано копање бунара ? 

67. Дат је круг к и тачка М ван њега.  Кроз  тачку  М  конструисани су сечица ѕ и тангента 
t. Сечица ѕ сече круг у тачкама А и В, а тангента t додирује круг у тачки С. Израчунати 
дуж МС ако је МА = 4 cm и МВ = 9 cm. 


