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ОДАБРАНИ  ЗАДАЦИ 
 

 

1. Одреди најмањи и највећи природан број са различитим цифрама који је дељив са 99. 

2. На 22 картице исписани су природни бројеви од 1 до 22. Од ових картица направљено 
је 11 разломака. Који је највећи број ових разломака који могу бити целобројне 
вредности? 

3. Одреди најмањи природан број чији се збир цифара смањи за 2022, када се тај број 
повећа за 3. 

4. Шехерезада је постала професор математике и својим ученицима је задала 1001 
задатак, Сваки тачно решени проблем је оцењивала са 2 бода, за сваки нетачно решен 
проблем је одузимала један бод, а за сваки проблем који ученик није ни решавао 
ученик је кажњен са 50 бодова. Урош је тачно решио мање од 900 задатака и освојио 
1514 бодова. Колико задатака је Урош тачно решио? 

5. Постоји ли петоугао чије су дужине страница 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm и 11 cm? 

6. Све странице петоугла АВСDЕ су једнаке, а ВАЕ = 2САD. Одреди АВЕ.  

7. Докажи да у конвексном седмоуглу постоји бар један угао који је већи од 128о. 

8. Колико страница има многоугао, ако је збир његових тупих углова једнак 1260о? 

9. Нека је п = 21111. Одреди број  Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))). 

10. Одреди најмањи природан број п, тако да је Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))) = 2, а бројеви п, Ѕ(п), Ѕ(Ѕ(п)) и  
Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))) су различити.     

11. Одреди највећи седмоцифрен број који је дељив са 11, а чији је збир цифара дељив са 9. 

12. Ако су а и b природни бројеви, реши систем једначина:  а +  Ѕ(b) = 62  и  b + Ѕ(а) = 51. 

 

 
 

 

 

 

 



 5 

 

 

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/21 
6. РАЗРЕД 

 

ТЕМА  628  
ЛОГИЧКО – КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ    

 
1. Одреди најмањи и највећи 10-цифрени број, који се састоји од различитих цифара, а 

који је дељив са 36.  

2. Природан број у декадном запису садржи само цифре 1. Одредити најмањи такав број 
који је дељив са 99?  

3. Производ шест узастопних природних броје ва је *6036**. Одреди о којим бројевима је 
реч? Колико има решења? 

4. Одреди најмањи природан број са различитим цифрама који је дељив са 11 а чији је 
збир цифара 9.  

5. Одреди најмањи природан број са различитим цифрама који је дељив са 9, а чији је 
збир цифара 11.  

6. На 22 картице исписани су природни бројеви од 1 до 22. Од ових картица направљено 
је 11 разломака. Који је највећи број ових разломака који могу бити целобројне 
вредности? 

7. Одреди најмањи природан број чији се збир цифара смањи за 2013, када се тај број 
повећа за 3. 

8. Maрко је 14. априла 2021. године рекао: „Разлика између пуних месеци моје старости и 
пуних година моје старости је данас први пут једнака 111. Одредити датум Марковог 
рођења.  

9. Природни бројеви од 1 до 10 подељени су у две групе тако да производ бројева у првој 
групи дељив производом бројева у другој групи. Колика је најмања вредност количник 
при дељењу првог производа са другим?  

10. На једном турниру учествовало је неколико спортских екипа. У свакој екипи је био 
једнак број играча и све екипе су имале једнак број пансиона, при чему је број играча 
био већи од броја пансиона, а мањи од броја спортских екипа. Колико је било екипа, 
колико играча у екипи и колико дана је трајао турнир, ако је регистровано 1001 
пансиона?  
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11. Број 2021 је написан као збир неколико узастопних природних бројева. На колико 
начина је то могуће урадити? Колико најмање и колико највише сабирака може бити? 

12. Шехерезада је постала професор математике и својим ученицима је задала 1001 
задатак, Сваки тачно решени проблем је оцењивала са 2 бода, за сваки нетачно решен 
проблем је одузимала један бод, а за сваки проблем који ученик није ни решавао 
ученик је кажњен са 50 бодова. Урош је тачно решио мање од 900 задатака и освојио 
1514 бодова. Колико задатака је Урош тачно решио? 

13. Петар је резервисао стан у новоизграђеној кући са пет идентичних улаза. У почетку су 
улази били нумерисани слева надесно, а Петров стан је то имао број 636. Тада је 
програмер променио нумерацију у супротну (с десна на лево, тј први улаз је постао 
пети, други - четврти, ..., пети - први) и сходно томе нумерисао станове (редослед 
нумерације станова унутар улаза се није променио.) Тада је Петров стан имао број 242. 
Колико има станова у тој кући и који је број Петровог стана? 

14. Деда Мраз је поделио 150 чоколада у 10 пакетића. У други пакетић је ставио више 
чоколада него у први, у трећи више него у други и у десети више него у девети. 
Показало се да број чоколада у првом пакетићу није мањи од половине броја чоколада у 
последњем пакетића. Колико чоколада је било у шестом пакетићу.  

15. Тридесет штука је пуштено у рибњак и почеле су да једу једна другу. Једна штука је 
сита ако је појела најмање три штуке. Који је највећи број штука који би могао да се 
засити ако једна штука може појести и ситу штуку? 

16. На чудном дрвету има 28 поморанџи и 19 банана. Свакодневно баштован уклања са 
дрвета тачно два плода. Ако су уклоњени плодови исти, тада се на дрвету појављује 
нови банана, а ако су различити - нова поморанџа. На крају је на дрвету је остао само 
један један плод. Који је то плод?  

17. Маша је на табли написала 10 бројева. Саша је приметио да је збир било којих девет 
бројева непаран Да ли је збир свих написаних бројева паран или непаран?  

18. У низу се поставља 100 жетона. Дозвољено је заменити два жетона који имају 
заједничког суседа. Да ли је могуће уз помоћ таквих операција преуредити све жетоне у 
супротно у реду? 

19. а) Доказати да постоји четвороцифрени број који се записује само цифрама 1 и 2 који је 
дељив са 16.  
б) Доказати да постоји петоцифрени број који се записује само цифрама 1 и 2 који се 
дели са 32.  
в) Доказати да постоји десетоцифрени број који се записује само цифрама 1 и 2 који је 
дељив са  1024.  
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Одреди најмањи и највећи природан број са различитим цифрама који је дељив са 99. 

2) Тридесет штука је пуштено у рибњак и почеле су да једу једна другу. Једна штука је 
сита ако је појела најмање три штуке. Који је највећи број штука који би могао да се 
засити ако једна штука може појести и ситу штуку? 

3) На чудном дрвету има 28 поморанџи и 19 банана. Свакодневно баштован убира са 
дрвета тачно два плода. Ако су уклоњени плодови исти, тада се на дрвету појављује 
нови банана, а ако су различити - нова поморанџа. На крају је на дрвету је остао само 
један један плод. Који?  

4) Маша је на табли написала 10 бројева. Саша је приметио да је збир било којих девет 
бројева непаран Да ли је збир свих написаних бројева паран или непаран?  

5) У низу се поставља 100 жетона нумерисаних редним бројевима 1, 2, 3 .., 99, 100. 
Дозвољено је заменити два жетона који имају заједничког суседа. Да ли је могуће уз 
помоћ таквих операција преуредити све жетоне у низ 100, 99, ..., 3, 2, 1? 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
7. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 729.   
МНОГОУГАО 

 

ПРИМЕР 1.  Колико највише оштрих углова може имати конвексан многоугао? 
 
РЕШЕЊЕ 1.  Познато је да је збир спољашњих углова многоугла 360о.  Ако би у многоуглу 
било к оштрих углова, онда би многоугао имао исто толико и спољашњих тупих углова. 

Како је туп угао већи од 90о, то је к  90о  360о, па је       к  4, што значи да у једном 
многоуглу може бити највише три оштра угла. 

 

ПРИМЕР 2. Конвексан п-тоугао (п  3) се дели на т троуглова све док сви добијени 

троуглови не буду једнакокраки. Докажи да је 2  т  4(п – 2).  
 
РЕШЕЊЕ: Сваки конвексни п-тоугао се може коришћењем његових дијагонала из једног 
темена поделити на п – 2  троуглова. Сваки од п – 2  троуглова се својом висином констру-
исаном из темена највећег угла може поделити на 2(п – 2) правоугла троугла. Како се сваки 
правоугли троугао хипотенузином тежишном дужи дели на два једнакокрака троугла, на тај 
начин се добија 4(п – 2) једнакокраких троуглова. Лева страна неједна-кости је могућа када 
се ромб својом дијагоналом подели на два троугла.     

 
ПРИМЕР 3.  Постоји ли многоугао чији је збир унутрашњих углова једнак 234 567 890о? 
 
РЕШЕЊЕ: Збир унутрашњих углова многоугла је дељив са 180. Како број 234 567 890 није 
дељив ни са 9 ни са 20, то такав многоугао не постоји. 

ПРИМЕР 4.  Постоји ли многоугао који има 123 456 дијагонала? 
 
РЕШЕЊЕ:  Ако тражени многоугао има п страница, онда је број његових дијагонала 

456123
2

)3(


nn
.  Тада је п(п – 3) = 246912. Производ бројева п(п – 3) се увек завршава 
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цифрама 0  7, 1  8, 2  9, 3  0, 4  1, 5  2, 6  3,       7  4, 8  5, 9  6, тј. цифрама 0, 4 и 8 и 
никада не зваршава цифама 2 и 6, па добијена једнакост није могућа. 

ПРИМЕР 5.  Многоугао М има 12 дијагонала више од многоугла N. Колико страница има 
многоугао М, а колико многоугао N?  

РЕШЕЊЕ: Ако многоуглови М и N имају т, односно п страница, онда је 

.12
2

)3(

2

)3(





 nnmm
Тада је т2 – 3т – п2 + 3п = 24. Ако се ова једнакост напише као (т + 

п)(т – п) – 3(т – п) = (т – п)(т + п – 3) = 24,  онда се види да чиниоци морају бити различите 
парности. То значи да имају само две могућности: т – п = 1, т + п – 3 = 24; т – п = 3, т + п – 
3 = 8.  Добија се да је т – п = 1, т + п  = 27 и  т – п = 3, т + п  = 11, па се добијају два 
решења:  т  = 14,  п = 13 и т = 7, п = 4. 
 
ПРИМЕР 6.  У конвексном шестоуглу ABCDEF сви углови су једнаки. Одреди дужине 
страница DE и FА, ако је АВ = 3, ВС = 4, CD = 5 и EF = 1. 

 

РЕШЕЊЕ: Како је збир углова у шесто-углу 4  180о  и како 
су сви унутрашњи углови једнаки, то су унутрашњи 
углови многоугла по 120о, а спољашњи, по 60о.  Ако се над 
страницама АВ = 3, CD = 5, EF = 1, као основицама уоче 
једнакост-ранични троуглови АВМ, СDN и EFP, добија се 
једнакостранични троугао MNP чија је страница МN = МВ 
+ ВС + СN =  3 + 4 + 5 = 12. Следи да су дужине страница 
шестоугла: DЕ = 12 – 5 – 1 = 6 и АF = 12 – 1 – 3 = 8.    

 

 

ЗАДАЦИ  
 
 

1. Постоји ли конвексан четвороугао такав да га свака од његових дијагонала дели на два 
оштроугла троугла? 

2. Колики је збир свих унутрашњих конвексних и неконвексних углова било које звезде: 
а) петокраке звезде;  б) п-токраке звезде?  

3. Колико страница има конвексни многоугао који има 65 дијагонала? 

4. Збир броја страница и броја дијагонала конвексног многоугла је 190. Колики је збир 
углова тог многоугла? 

5. Постоји ли п-тоугао код кога је: а) број дијагонала једнак броју страница? б)  број 
дијагонала је седам пута већи од броја страница? 

6. Ако се број страница конвексног многоугла повећа за 6, онда се број дијагонала 
повећа за 33. Колико страница и дијагонала имају први и други многоугао? 
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7. Ако се број страница конвексног многоугла повећа за 3, онда други конвексни 
многоугао има три пута више дијагонала од првог. Колико дијагонала има први, а 
колико други многоугао? 

8. Када се број који представља збир  углова у многоуглу помножи са бројем дијагонала 
тог многоугла добије се број 21600. Колико страница има тај многоугао?  

9. Докажи да у конвексном седмоуглу постоји бар један угао који је већи од 128о. 

10. Постоји ли петоугао чије су дужине страница 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm и 11 cm? 

11. Над страницама квадрата АВСD странице а = 10 cm са спољне стране су конструисани 
једнакостранични троуглови АВE, BCF, СDG DAH. Одреди обим и површину тако 
добијеног осмоугла AEBFCGDH.  Одреди и површину четвороугла EFGH. 

12. Над страницама једнакостраничног троугла MNP странице а = 12 cm са спољне стране 
конструисани су квадрати АВРN, СDМР и ЕFNМ. Одреди обим и површину шестоугла 
ABСDЕF. 

13. Ако се број страница конвексног многоугла повећа два пута, онда се број његових 
дијагонала повећа за 165. Колики је збир углова у том многоуглу? 

14. Један угао конвексног дванестоугла је 44о. Докажи да је бар један угао тог многоугла 
већи од 150о.  

15. Многоугао има 777 страница. Могу ли сви његови углови имати цео број степени?  

16. Сви унутрашњи углови многоугла су мањи од 179о. Колико највише страница може 
имати тај многоугао? 

17. Одреди број страница конвексног многоугла, ако сви његови углови нису мањи од 
143о и нису већи од 146о. 

18. Постоји ли конвексан петоугао чији углови су  ao, bo, co, do, eo такав да се од ма које 
три дужи дужине a cm, b cm, c cm , d cm, e cm увек може конструисати троугао (a, b, c, 
d, e су различити природни бројеви)?    

19. Докажи да у сваком конвекном петоуглу постоје три дијагонале од којих се може 
конструисати троугао.  

20. Ако је О обим петоугла, а D збир дужина његових дијагонала, онда важи неједнакост   

О/2   D  2О. Докажи. 

21. Колико страница има многоугао, ако је збир његових тупих углова једнак 1260о? 

22. Све странице петоугла АВСDЕ су једнаке, а ВАЕ = 2САD. Одреди АВЕ.  

23. Над страницама правоуглог троугла, чије су катете а и b, конструисани су са спољне 
стране квадрати. Израчунај површину шестоугла чија су темена, слободна темена 
добијених квадрата, тј. темена која не припа-дају троуглу. 

24. Докажи да у сваком конвексном десетоуглу постоје бар две дијагонале које се секу 
под углом мањим од 6о. (Напомена: Ако су две дијагонале паралелне сматра се да 
заклапају угао од 0о) 
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ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 

 

1) Постоји ли п-тоугао код кога је: а) број дијагонала једнак броју страница? б)  број 
дијагонала је седам пута већи од броја страница? 

2) Ако се број страница конвексног многоугла повећа за 6, онда се број дијагонала повећа 
за 33. Колико страница и дијагонала имају први и други многоугао? 

3) Над страницама квадрата АВСD странице а = 10 cm са спољне стране су конструисани 
једнакостранични троуглови АВE, BCF, СDG DAH. Одреди обим и површину тако 
добијеног осмоугла AEBFCGDH.  Одреди и површину четвороугла EFGH. 

4) Докажи да у сваком конвекном петоуглу постоје три дијагонале од којих се може 
конструисати троугао.  

5) Докажи да у сваком конвексном десетоуглу постоје бар две дијагонале које се секу под 
углом мањим од 6о. (Напомена: Ако су две дијагонале паралелне сматра се да заклапају 
угао од 0о). 
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ШКОЛА ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ 
„ДИОФАНТ“ 

 

ШКОЛСКА 2021/22 
8. РАЗРЕД 

 

ТЕМА 829.   
ЗБИР ЦИФАРА ПРИРОДНОГ БРОЈА 

 

    Збир цифара природног броја је чест учесник у многим математичким проблемима и 
не ретко се тражи да се израчуна збир цифара природног броја (јер се тај збир даље користи 
за доказ дељивости, одређивање најмањег или највећег броја са неком особином ...), али 
постављају и други захтеви везани за збир цифара. Циљ ове теме је да прикаже једно важно, 
а мање познато, тврђење и докаже позната тврђења (која су углавном прихватана без доказа) 
и реши неке проблеме који су везани за збир  цифара природног броја.  

ПРИМЕР 7.  Природан број  n  и збир његових  цифара  Ѕ(n) при дељењу са 9 дају једнаке 
остатке. Докажи. 

РЕШЕЊЕ:   Ако је   n  =  ао + 10а1 + 102а2 + ... +  10как, онда је  збир цифара броја п једнак 

Ѕ(n) =  ао + а1 + а2 + ... + ак.  Како је 10  1 (mod 9), то је за свако природно к  број  10к  1 

(mod 9). Тада је n = ао + 10а1 + 102а2 + ... + 10как   ао + 1а1 + 1а2 + ... +  1ак  ао + а1 + а2 + ... 

+  ак = Ѕ(n) (mod 9). Из чињенице да је n  Ѕ(n) (mod 9) следи да  n  и  Ѕ(n)  имају исти остатак 
при дељењу са 9. 

ПРИМЕР 8.  Колики је остатак при дељењу броја п = 353535...353535 са 9 (цифаре 3 и 5 се 
понављају по 100 пута)?  

РЕШЕЊЕ:  Збир цифара датог броја Ѕ(п) = 1003 + 1005 = 800. Како је Ѕ(n) = 800  8 (mod 9) 

и како је n  Ѕ(n) (mod 9), то је и n  8 (mod 9).  

ПРИМЕР 9. Збир цифара броја 7
2345 

је а. Збир цифара броја а једнак је броју b, а збир цифара 
броја b једнак  је броју с. Одреди збир цифара броја с. 

РЕШЕЊЕ:  Нека је п = 72345. Како је 73 = 343  1 (mod 9), то је 72345 = (73)781  72  1781  45  4 

(mod 9). Тада је 72345  102345, а збир цифара броја 72345  је мањи од збира цифара броја 999 

...999 = 102345 – 1. Дакле а =  Ѕ(72345)  Ѕ(999 ... 999) = 2345  9 = 21105. Тада је b = Ѕ(а)  

Ѕ(21105)  Ѕ(19999) = 37. Следи да је с = Ѕ(b)  Ѕ(37)  Ѕ(29) = 11. Дакле збир цифара броја с 

је мањи или једнак 11 и при дељењу са 9 даје остатак 4, јер је п  Ѕ(п) = а  Ѕ(а) = b  Ѕ(b) = с 

 Ѕ(с)  4 (mod 9). Једини такав број је 4. 
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ПРИМЕР 10.  Одреди све природне бројеве т такве да је т + Ѕ(т) = 2020. 

РЕШЕЊЕ: Нека је т  Ѕ(т)  х (mod 9), где је 0  х  8. Како је 2020 = 9  224 + 4 и како је т 
= 9к + х, то је 9к + х + х = 2020. , па је 2х = 4 или 2х = 13. Како 2х не може бити 13, то је х = 
2. Како је број т мањи од 2020, то је збир његових цифара Ѕ(т) мањи од 28, па је Ѕ(т) = 9п + 
2  2, 11, 20. Тада је у обзир долазе бројеви т  2018, 2009, 2000. Како је т + Ѕ(т)  

2029, 2020, 2002 , то је једино могуће решење т = 2009.    

ПРИМЕР 11.  Природан број  n  је дељив са 3, односно 9, ако је збир његових  цифара дељив 
са 3, односно 9. .  

ДОКАЗ:  Нека је  n  =  ао + 10а1 + 102а2 + ... +  10как и нека су Ѕ(п) = ао + а1 + ...  + ап-1 + ап. 

Како је 10  1  (mod 3 и mod 9), то је 10к 1 (mod 3 и mod 9).  

Тада је n = ао + 10а1 + 102а2 + ... + 10пап  ао + а1 + а2 + ... + ап (mod 3 и mod9).  Следи да је  

n  =  ао + 10а1 + 102а2 + ... + 10пап   ао + а1 + а2 +  ... + ап  (mod 3 и mod 9). Дакле да би број п 
био дељив са 3, односно 9, неопходно је да  је  ао + а1 + а2 +  ... + ап  дељиво са 9.  
 

ПРИМЕР 12.  Природан број  n  је дељив са 11, ако је збир његових  цифара на парним 
позицијама конгруентан по модулу 11 са збиром његових цифара на непарним позицијама.  

ДОКАЗ:  Нека је  n  =  ао + 10а1 + 102а2 + ... +  10как и нека су Ѕп = ао + а2 + а4 +... и Ѕн = а1 + 

а3 + а5 + ... збирови цифара броја п на парним и непарним позицијама. Како је 10  – 1  (mod 

11), то је 102к 1 (mod 11) и 102к+1  – 1 (mod 11), Тада је n = ао + 10а1 + 102а2 + 103а3 + ...  ао 
– а1 + а2 – а3 ...      (mod 11), тј.   n  =  ао + 10а1 + 102а2 + 103а3 + ...   (ао + а2 + а4 + ...) – (а1 + 
а3 + а5 + ... ) (mod 11). Да би број био дељив са 11, неопходно је да  је  разлика (ао + а2 + а4 + 
...) – (а1 + а3 + а5 + ... )  0 (mod 11). Преведено на језик дељивости број је дељив са 11, ако је 
Ѕп – Ѕн дељиво са 11. 

ПРИМЕР 13. Одреди највећи природан број чије су све цифре различите који је дељив са 99.  

РЕШЕЊЕ:  Највећи је онај број који има највише цифара, па је према томе тај број 
десетоцифрен, дељив са 9 и дељив са 11. Како је збир цифара тог броја 0 + 1 + ... + 8 + 9 = 45, 
тај броје је дељив са 9. Ако су Ѕп и Ѕн збирови цифара броја п на парним и непарним 

позицијама то мора бити  Ѕп + Ѕн = 45 и  Ѕп  – Ѕн  = 11, јер збир и разлика два броја су увек 
исте парности (а у случају да су ти збирови једнаки, они не би били природни бројеви). Сада 
није тешко конструисати збирове ЅП = 9 + 7 + 5 + 4 + 3 = 28 и  Ѕн = 8 + 6 + 2 + 1 + 0 = 17, па је 
тражени број 9 8 7 6 5 2 4 1 3 0. 

ПРИМЕР 14.  Збир цифра броја п је 2020. Може ли Ѕ(п + 1) бити 5?  

РЕШЕЊЕ:  Како је Ѕ(п) = 2020  4 (mod 9), то је Ѕ(п + 1)  4 + 1 = 5. Како је Ѕ(2021)  5 (mod 
9), таква  могућност постоји. Остаје још да конструишемо неке такве  бројеве. На пример       
п = 4999 ... 999, где двојки има 224 и збир цифара је 2020. Тада је п + 1 = 5000...000 где нула 
има 224, а Ѕ(п + 1) = 5.  
 

ПРИМЕР 15. Постоје ли природни бројеви а и b такви да је а + b  = 100  и  Ѕ(а) + Ѕ(b) = 20? 

РЕШЕЊЕ:  Ако се од прве једнакости одузме друга онда је а + b – S(a) – S(b) = 100 – 20 = 80. 
Како је а – S(a) дељиво са 9  и b –  S(b) дељиво са 9, то је и а + b – S(a) – S(b) дељиво са 9, па 
једнакост а + b – S(a) – S(b) = 100 – 20 = 80 није могућа.   
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ЗАДАЦИ 
 

1. Колико има природних бројева п, таквих да је Ѕ(п) = 6? 

2. Да ли је тачна једнакост:  Ѕ (398765) = 43210? 

3. Збир цифара природног броја т, збир цифара је  п, а збир цифара броја п је р. Одредити  
све могуће природне бројеве т, такве да је т + п + р = 78. 

4. Одреди највећи седмоцифрен број који је дељив са 11, а чији је збир цифара дељив са 9. 

5. Одреди најмањи природан број који је дељив са 9, а чији збир цифара је дељив са 11.  

6. Збир цифара броја 9
2022

 је а. Збир цифара броја а једнак је броју b, а збир цифара броја b  
једнак је броју с. Одреди збир цифара броја с. 

7. Дат је природан број т = 555 ... 555 (5555 петица). Одреди бројеве Ѕ(т), Ѕ(Ѕ(т)) и  
Ѕ(Ѕ(Ѕ(т))).   

8. Нека је п = 21111. Одреди број  Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))). 

9. Збир цифра броја п је 2020, тј. Ѕ(п) = 2020. Може ли Ѕ(п + 1) бити: а) 2019; б) 2021;  
в) 1679? Може ли се конструисати неки од тражених бројева? 

10. Одреди најмањи природан број п, тако да је Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))) = 2, а бројеви п, Ѕ(п), Ѕ(Ѕ(п)) и  
Ѕ(Ѕ(Ѕ(п))) су различити.     

11. Одреди све природне бројеве т такве да је т + Ѕ(т) + Ѕ(Ѕ(т)) = 2020. Постоји ли  
природан број т такав да је т + Ѕ(т) + Ѕ(Ѕ(т)) + Ѕ(Ѕ(Ѕ(т))) = 2020? 

12. Ако су а и b природни бројеви, реши систем једначина:  а + b  = 100  и  Ѕ(а) +  Ѕ(b) = 19. 

13. Ако су а и b природни бројеви, реши систем једначина:  а +  Ѕ(b) = 62  и  b + Ѕ(а) = 51. 

14. Постоје ли природни бројеви а и b такви да је: а + b = 40 и  Ѕ(а) =  Ѕ(b)?  Колико таквих  
бројева има?    

 

ДОМАЋИ  ЗАДАТАК 
 

1) Збир цифара броја 9
2022

 је а. Збир цифара броја а једнак је броју b, а збир цифара броја b 
једнак је броју с. Одреди збир цифара броја с. 

2) Одреди природан број п такав да је: а) п + Ѕ(п) = 1000;  б) п + Ѕ(п) + Ѕ(Ѕ(п)) = 1000.  

3) Збир цифра броја п је 2020, тј. Ѕ(п) = 2020. Може ли Ѕ(п + 1) бити:  
а) 2019; б) 2021; в) 1679? Може ли се конструисати неки од тражених бројева? 

4) Одреди најмањи природан број п чији је збир цифара за 2022 мањи од збира цифара 
броја п – 3. 

5) Постоје ли различити природни бројеви а и b такви да је: а + b = 40 и  Ѕ(а) =  Ѕ(b)?  
Колико таквих бројева има?    


