
VI разред Секција Данило Боровница 

1 час Скуп целих бројева 

1. Упореди бројеве a=1−2+3−4+5−6+…+2005−2006 и b=1−3+5−7+9−11+…+2005−2007. Школско 2007 19 

2. Одреди а∈Z, тако да је Z
a

∈
+ 3

7
. Скуп Z Школско 2012 МЛ 2012-1 О2742  

3. Израчунај вредност израза 2000x − 2001x + 2002x − 2003x +2004x − 2005x + 2006x − 2007x ако је x 
негативно решење једначине |x|=2008. Скуп Z Школско 2008 126 

4. Наћи разломак са имениоцем 4 мањи од 
23

5
− , а већи од 

23

6
− . Школско 2008 129 

5. Израчунај вредности израза a, b, c, d и e ако је a= −3 − 8, b= 2 − |−4|, c= |a−b|, d= −(c−b), e=a + b + 
c +d. Скуп Z Школско 2010 348 

6. Израчунај |(−2009:49 + 2009:41 − 2009:7):9| . Дељивост Школско 2009 237 

7. Весна је записала 2009 целих бројева, таквих да је сваки следећи за 2 већи од претходног. Ако је 
највећи међу њима 2008, одреди збир свих ових бројева. Скуп Z Школско 2009 239 

8. Збир k узастопних целих бројева је 9. Који су то бројеви? Колико решења има задатак? Школско 
2011 464 

9. Колико троуглова уочаваш на слици? Образложи одговор. Школско 
2010 350 

 

10. Мајка и ћерка су рођене у истом веку. Колико година је мајка старија 
од ћерке ако је данас производ њихових година 2010? Школско 2010 351 

11. Израчунати вредност израза 
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. Школско 2007 16 

   

 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

2 час Троугао 

1. Упореди углове троугла , ако за његове странице a, b и c важи да је b=a+2, c=b−1, а његов обим 
је 72. Троугао Школско 2010 349 

2. Одреди углове троугла ABC чији је спољашњи угао β1 три пута већи од 
суседног унутрашњег угла, а два пута већи од једног несуседног унутрашњег 
угла троугла. Троугао Школско 2011 461 

3. Израчунати углове једнакокраких троуглова ABC (AC=BC) и BDE 
(BE=DE) (види слику). Троугао Школско 2007 20 

4. Ако су странице троугла 5, 7 и x (у cm), гледај слику и одреди могуће 
природне бројеве x. За сваку вредност упореди одговарајуће углове. Троугао 
Школско 2008 128 

5. Мерни бројеви страница троугла (у cm) су природни бројеви. Ако је обим 
троугла 22 и једна страница 11, колико центиметара могу имати друге две 
странице троугла? Троугао Школско 2011 463 

      

 

6. Симетрале углова BAC и ABC троугла ABC секу се под углом од 124
0
. Одредити меру угла ACB. 

Троугао Општинско 2007 47 

7. У троуглу ABC je угао BAC=40
0
, угао ABC=20

0 
и AB−BC=10cm. Ако симетрала угла ACB сече 

праву AB у тачки M, одреди дужину CM. Троугао Општинско 2008 158 

8. У унутрашњости троугла ABC дата је тачка P. Покажи да је угао ACB < угла APB. Троугао Школско 

2010 352. 

9. Седам дужи формирају три троугла као на слици. Која од тих седам 
дужи је најдужа? Троугао Општинско 2010 381 

 

10. Дат је троугао чије су дужине страница цели бројеви у 
центриметрима. Колики је најмањи, а колики највећи могући обим овог 
троугла ако је једна страница 2009cm, а друга 2008cm. Троугао Општинско 2009 
269  

11. Разлика највећег и најмањег угла једнакокраког троугла је 8
0
. Одреди углове тог троугла. Троугао 

Општинско 2011 493  

12. У троуглу ABC (AB>BC) кроз тачке A и C конструисане су праве које су нормалне на симетралу 
угла ABC. Оне секу праве BC и AB, редом, у тачкама K и M. Израчунај дужину странице AB ако је 
KC=5cm и MB=8cm. Троугао Општинско 2009 267 

13. Нека симетрала s странице AB троугла ABC сече страницу BC у тачки D. Ако је <CAB=73
0
28’40’’, 

а <ABC=43
0
33’20’’, колики је <CAD? Троугао Школско 2002 231 

14. Одреди углове троугла ако је α1+β1=220
0
 , α1

 
− β1=16

0
.  Троугао Школско 2005 564 

15. Тачке A,B и права p се налазе у једној равни и тачке A и B су са исте стране праве p. Одредити 
на правој p тачку M за коју је збир растојања од тачака A и B најмањи.  Троугао Школско 2005 565  

16. Нека је D средиште крака BC једнакокраког троугла ABC. Израчунати дужину основице AB тог 
троугла ако је познато да је његов обим 25cm, а да је обим троугла ABD за 1cm већи од обима троугла 
ADC.  Троугао Једначине Школско 2006 677 

17. У троуглу ABC повучене су симетрале углова <BAC и <ABC. Под којим углом се секу те две 
симетрале ако се зна да је <BAC=2004’ а <ABC=86

0
?  Троугао Школско 2004 452 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

3 час Дељивост, Бројеви 

1. Аца, Бора и Веса су имали неколико кликера у кеси. Аца је додао онолико кликера колико је било 
у кеси и још 1 кликер. Бора је додао два пута онолико кликера колико је у том тренутку било у кеси и још 
3 кликера. Последњи је пришао Веса и додао три пута онолико кликера колико је у том тренутку било у 
кеси и још 5 кликера. Ако је на крају у кеси било 149 кликера, колико је кликера било у кеси на почетку? 
Општинско 2007 48 

2. Ако је x = (−5) − (−3) + 5 + (−5)  и y = −5 − x  израчунај колико је |x−1|−|y−2|. Општинско 2008 156 

3. Милован је требало да подели неки број са 9. Уместо да подели са 9 он је од тог броја одузео 9 и 

добио резултат −603. Који резултат би Милован добио да није погрешио? Општинско 2008 157 

4. Колико има природних бројева мањих од 2009 чији је производ цифара 42. Комбинаторика Општинско 
2009 268 

5. Одреди три рационална броја која су мања од 
12

5
−  и већа од 

2

1
−  а којима су именилац и 

бројилац узајамно прости бројеви. Општинско 2009 266  

6. Ако су a, b и c цели бројеви и ако је a⋅ b = −6, a⋅ c =−10 и b⋅ c=15 израчунај a⋅b⋅c, a, b и c. Скуп Z 
Општинско 2010 378 

7. Одреди n∈N тако да је 
n

1

7

1

3

1

2

1
+++  природан број. Општинско 2010 380 

8. Који број треба додати уместо * да би једнaкост  

          (2006 + 2005 + 2004 + 2003) − (2010 + 2009 + 2008 + 2007) = 1999 − * била тачна? Школско 2011  460 

9. Дати су скупови A={−5, −4, −3, −2, 1, 3} и B={−3, −1, 0, 2}.  

         Одреди елементе скупа C={c | c = |a + b|, a∈A, b∈B}. Школско 2011 462 

10. Одреди највећи и најмањи природан број чији је производ цифара 7560, а у запису се не 
појављује цифра 1. Дељивост Општинско 2011 494 

11. Ако је x =12 + 4, y = 12 : 4, z =12 ⋅ 4 израчунај  )()( zxyx −⋅+ , 
yx

xz

−

−  и 
xz

zyx

:

+⋅ . Општинско 2011 490 

12. Одреди целе бројеве a, b и прост број p такве да је |a⋅b|⋅p=4022. Дељивост Општинско 2011 492 

13. За природне бројеве a, b и c важи да су већи од 1 и да је бар један од њих паран. Ако је a+1 = 

2b+2= 3c+3, наћи најмању вредностпроизвода a⋅b⋅c. Бројеви Општинско 2008 160  

14. Срећко за 8 сати треба да очисти 80m
2
 тепиха. За 6 сати је очистио 3 тепиха димензија 3mx2,5m, 

стазу ширине 1,4m и дужине 12m и 2 тепиха димензија 3,5mx3m. Колико још m
2
 тепиха треба да очисти 

до краја радног времена? Школско 2009 240 

15. Да ли се у квадрат 3х3 могу уписати бројеви из скупа {−1,0,1} тако да збирови бројева по 
колонама, врстама и дијагоналама буду различити? Бројеви Општинско 2009 270 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

4 час Скуп целих бројева, дељивост 

16. Одреди цифре a и b тако да број ba2000  буде дељив бројем 36. Дељивост Школско 2000 12 

17. Одреди цифре a и b тако да број ab20  буде дељив са 3 и 29, а да не буде дељив са 6. Дељивост 
Школско 2001 123 

18. На правој AB, одређеној хипотенузом правоуглог троугла ABC дате су тачке D и E. Ако тачке D и 
E не припрадају страници AB и ако је AD=AC, а BE=BC израчунати <DCE. Троугао Школско 2000 13 

19. Одредити све природне бројеве који не задовољавају једначину |x+2|⋅(5x-5)>0. Скуп Z Школско 2000 
14 

20. 62. Ако је x=−8, y=3 одредити вредност израза: |xy− (−(−y))|.  Скуп Z Школско 2001 120 

21. Висина куће је 11.2m, а тополе 
4

3
9 m. За колико треба да нарасте топола да би била виша од 

куће за 
2

1
2 m? Једначине Школско 2001 121 

22. За зимовање се пријавило 
9

2  ученика више него што је планирано. Пред полазак, због болести, 

11

3  пријављених је морало да одустане од пута, тако да је на зимовање отишло 8 ученика мање него што 

је планирано. Колико је планирано, а колико ученика је отишло на зимовање? Школско 2001 124 

23. Одредити вредност израза |mn−(−(−n))| за m=8 n=−4. Скуп Z Школско 2002 230 

24. Дате су праве r,s,t при чему је t||s и r сече s и t. Одредити тачке R∈r и T∈t тако да буду 
симетричне у односу на праву s. Школско 2002 232 

25.  Нека је n природан броје већи од 1. Збир n узастопних целих бројева је 2002. Одредити најмање 
такво n. Школско 2002 233 

26. Симетрала крака AC једнакокраког троугла ABC (са врхом C) сече други крак у тачки D и праву 
AB у тачки E. Ако је <ACB=30

0
, израчунати углове троугла BED. Троугао Школско 2003 338 

27. Који број треба одузети од разлике бројева 
4

1
5 и 6,2 да би добијена разлика била мања од збира 

тих бројева? Неједначина Школско 2003 339 

28. Реши једначину (3|x|+6)⋅(2|x|-6)=0. Скуп  Школско 2003 340 

29. Наћи просте бројеве p и q за које важи p=q
2
−1. Дељивост Школско 2003 341 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

5 час Једначина, Неједначина 

1. Збир 10 узастопних целих бројева је −5. Који су то бројеви? Скуп Z Школско 2004 451 

2. За које вредности променљиве је израз −7(−2−3x) већи од количника бројева −49 и 7.  Неједначина Z 
Школско 2004 453 

3. Наћи збир целобројних решења неједначине |x+5|≤7.  Неједначина Z Школско 2004 454 

4. У троуглу ABC угао β је већи од угла ϒ за 20
0
, а мањи од угла α за20

0
. Симетрала угла α сече 

страницу BC у тачки D. Шта је веће BD или CD? Троугао Школско 2004 455  

5. Реши једначину 9,0:
4

1
2

5

3
1

3

2
4,0 








−=+








−x . Једначина Q Општинско 2003 363 

6. Решити у скупу Z неједначину |x-3| ≤ 3-x. Неједначина Z Општинско 2003 365 

7. На две гомиле се налазе кликери тако да се број кликера на првој гомили односи према броју 
кликера на другој гомили као 4 према 3. Ао се два кликера преместе са једне гомиле на другу нови однос 
је 3 према 2. Колико кликера је било на свакој гомили? Једначина Општинско 2003 367 

8. Решити неједначину 5,4
4

1
1|| >+x .  Неједначине Општинско 2004 476 

 

9. Попунити празна поља таблице тако да збирови бројева по врстама, 
колонама и дијагоналама буду једнаки.  Скуп Z Општинско 2004 480 

 

 

10. Каубој пешачи од места А до места Б, а враћа се назад јашући, и за то му је потребно 5¼  сати. 
Да је пешачио у оба смера требало би му 7 сати. Колико би му времена требало да је јахао у оба смера? 
Подразумева се да пешачи и јаше сталним брзинама. Логика Школско 2006 680 

11. Одредити 2006-у цифру иза децималне запете у запису броја 
37

21
.  Дељивост Општинско 2006 701 

12. Израчунати збир заједничких целобројних решења неједначина 7x−16≥−58 и −9x+73>100. Школско 
2007 17 

13. Одредити збир целобројних решења неједначине |x-1|<6. Скуп Z Општинско 2007 46 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

6 ЧАС Једначине, Неједначине 

1. Одредити све целе бројеве х за које важи 6<−(−x)<10 и |x|<8. Скуп Z Општинско 2000 36 

2. Жарко, Лека и Пеђа деле извесну суму новца. Жарко је добио трећину, Лека четвртину остатка, а 
Пеђа 100 динара више од Жарка. Колико је новца било и колико је свако добио? Једначине Општинско 2000 37 

3. Описати речима конструкцију којом би се дати угао од 19
0
 подели на 19 једнаких делова (шестар 

и лењир). Угао Општинско 2001 146 

4. Одредити вредност променљиве x у скупу целих бројева, тако да израз 
9

63 −x
има вредност 

мању од 1 и већу од 0. Неједначине Z Општинско 2001 147 

5. Ђорђе је купио пун џеп чоколадица. Прво је срео Ану и дао јој половину свих чоколадица и још 
пола од једне чоколадице. Затим је срео Тину и дао јој половину преосталих чоколадица и још пола од 
једне чоколадице. На крају када је срео Јелену и дао јој половину преосталих чоколадица и још пола од 
једне чоколадице џеп му је био празан. Колико чоколадица је купио?  Једначине Општинско 2001 149 

6. Одредити све целобројне вредности променљиве х тако да израз 
105

20

+− x
 има вредност већу од 

1. Неједначине Z Општинско 2002 254 

7. Спољашњи угао једнакокраког троугла је а) 121
0
  б) 65

0
 Одредити унутрашње углове троугла. 

Размотрити све могућности. Tроугао Општинско 2002 255 

8. Лопта која слободно пада сваки пут одскочи од земље до висине за 
5

3
 мање од висине са које 

пада. Ако у трећем одскоку достигне висину од 32cm, наћи дужину пута који ће лопта прећи до момента 
када четврти пут додирне земљу. Једначине Општинско 2002 257 

9. На колико начина се број 2002 може написати као производ три природна броја од којих је први 
једноцифрен, други двоцифрен и трећи троцифрен број? Исписати све могућности. Дељивост Општ. 2002 258 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

7 час Троугао подударност, значајне тачке, конструкција 

1. На дужи AD дата је тачка B, таква да су 
троуглови ABC и DEB правоугли, а троугао CBE 
једнакокрако правоугли, као на слици. Доказати 
да су троуглови ABC и DEB подударни. Троугао 
подударност Општинско 2007 49 

 

2. Троуглови на слици су једнакостранични и 
подударни, и имају заједничко теме, тачку C. 
Израчунај <ABD ако је <ACD=70

0
? Троугао 

подударност Школско 2009 238 

 

  

3. У троуглу ABC тачка M је средиште странице AB. Ако је MN||AC и MP||BC доказати да је 

∆AMP≅∆MBN. Троугао подударност Школско 2007 18 

4. У троуглу ABC важи : <ACB=90
0
, <ABC=2⋅<CAB, BC=8cm. Тачка је M средиште хипотенузе AB, 

тачка N је средиште катете AC и тачка P је средиште дужи AM. Израчунај дужину исломљене линије 
BCMNPA. Троугао тачке Општинско 2008 159 

5. Странице правоуглог троугла су 6cm, 10cm, 8cm. Израчунај растојање тежишта тог троугла од 
средишта хипотенузе. Троугао тачке Општинско 2011 491 

6. Над страницом AB квадрата ABCD конструисан је једнакостранични троугао ABE при чему је 
тачка E у унутрашњости квадрата. Израчунај угао DEC. Троугао подударност Општинско 2010 379 

7. Нацртај правоугаоник ABCD (AB=3cm, BC=5cm). Одреди тачке M, N, P ,Q које су редом средишта 
страница AB, BC, CD, DA. На изломљеној линији MNPQ конструиши тачке које су једнако удаљене од 
темена A и C. Конструкција Школско 2008 130 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

8 час Троугао подударност, значајне тачке 

1. Нека је AB тетива кружне линије k(O,r) и C тачка која припада тој тетиви, таква да је OC⊥AB. 
Доказати да је AC=BC.  троугао подударност Општинско 2004 477 

2. У троуглу ABC је <CAB=45
0
 и <ABC=60

0
. Наћи углове троугла AOS, где је O центар уписане 

кружнице троугла, а S пресек симетрале <ACB и спољашњег угла код темена A.  Троугао тачке Општинско 
2004 479 

 

3. На слици је дат Четвороугао (правоугли трапез) тако да је <BAD=<ABC=90
0
 и 

AD=2BC. Доказати да је AC=CD.  Троугао подударност Школско 2005 567  

4. Висине CD и AE оштроуглог троугла ABC секу се у тачки H. Ако је AB=CH 
израчунати <ACB.  Троугао подударност Општинско 2005 591 

  

5. Права којој припада тежишна дуж која одговара краку једнакокраког троугла, дели обим тог 
троугла на два дела од 15cm и 12cm. Израчунати дужине страница тог троугла. Троуглао тачке Општинско 2003 
364 

6. У једнакокраком троуглу ABC (AC=BC) чији је обим 2003cm угао под којим се секу висине које 
одговарају основици и краку је 58

0
. Доказати да је основица већа од 667cm. Троугао тачке Општинско 2003 366 

7. У оштроуглом једнакокраком троуглу ABC дужина основице AB већа је од дужине крака BC. 
Симетрала угла на основици и висина из истог темена граде угао од 18

0
. Колики је угао на основици тог 

троугла?  Троугао значајне тачке Општинско 2006 703 

8. Нека је ABCD правоугаоник (AB>BC), а тачке Е и F су такве да су троуглови AED и  CED 
једнакостранични и тачка Е припада унутрашњости и правоугаоника ABCD и троугла CDF. Доказати да је 
троугао BEF једнакостраничан.  Троугао подударност Општинско 2006  704 

9. У правоуглом троуглу један од углова једнак је 40
0
. Доказати да симетрала правог угла полови 

угао који образују висина и тежишна дуж из темена правог угла.  Троугао значајне тачке Школско 2000 15  

10. Троуглови ABC и A’B’C’ су подударни. На страницама AB и A’B’ редом су изабране тачке M и M’ 
такве да је <BCM=<B’C’M’. Доказати да је AM=A’M’.  Троугао подударност Школско 2000 15  

11. На страницама AB, BC и CA једнакостраничног троугла ABC дате су тачке A1, B1 и C1 тако да је 
AA1=BB1=CC1 при чему је AA1> A1B, BB1>B1C, CC1> C1A. Доказати да је троугао A1B1C1 такође 
једнакостраничан.  Троугао подударност Школско 2001 122  

12. На страницама AB, CD, CD, DA квадрата ABCD дате су редом тачке M, N, P и Q тако да је 
AM=BN=CP=DQ. Доказати да је четвороугао MNPQ такође квадрат. Троугао подударност Општинско 2000 38 

13. Унутрашњи углови троугла ABC односе се као 9:16:20. Одредити угао између симетрале угла и 
висине из темена највећег угла троугла. Троугао значајне тачке Општинско 2000 39 

14. У троуглу ABC са угловима <ABC=30
0
 и <ACB=15

0
, из темена A конструисана је нормала на 

страницу AC која сече страницу BC у тачки D. Доказати да је CD=2AB. Троугао значајне тачке Општ. 2001 148 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

9 ЧАС Дирихле 

1. Израчунај збир свих целобројних решења неједначине |x−1|<2005.  Неједначине Школско 2005 566  

2. Одредити целе бројеве a, b и c који задовољавају услове a<b<c, abc=3008 и ac=−28.  Једначине 
Школско 2005 568  

3. Одреди све целе бројеве n такве да је 
5

1

15

1

3

1
<

+
<−

n
.  Скуп Општинско 2005 589 

4. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. Ако је 
за 101 предмет плаћено 2005 динара, колико је купљено свесака, а колико оловака? Једначине Општинско 
2005 590 

 

5. Бројеве 1,2,3,4,5,6,7,8,9 уписати у 9 поља квадрата тако да производи 
по колонама и врстама буду једнаки датим бројевима.  Дељивост Општинско 2005 
592 

 

 

6. Одредити све двоцифрене бројеве који су 4 пута већи од збира својих цифара.  Једначине Школско 
2006 676 

7. Израчунати збир свих природних бројева којима је при дељењу са 6 количник једнак остатку.  
Дељивост Школско 2006 678 

8. У оштроуглом троуглу ABC је <BAC=2<ABC. Доказати да висина из темена C и симетрала угла 
BCA образују угао једнак полуразлици углова BAC и ABC.  Троугао значајне тачке Школско 2006 679 

9. При сабирању два децимална броја ученик је непажњом код једног од бројева померио 
децималну запету за два места удесно. Услед тога је уместо резултата 62,5876 добио 295. Које бројеве 
је ученик требало да сабере?  Једначине Општинско 2006 702 

10. Таблица 5х5 попуњена је на произвољан начиин  бројевима из скупа {−1,0,1}. Посматрају се 
збирови тих бројева по колонама, врстама и дијагоналама. Доказати да међу њима бар два морају бити 
једнака. Дирихле Општинско 2006 705 

11. У једнакостраничном троуглу странице 4cm на случајан начин је распоређено 17 тачака. Докажи 
да ли постоје две тачке чије је растојање мање од 1cm. Дирихле Општинско 2010 382 

12. У једној школи има 800 ученика. Доказати да бар три ученика имају рођендан истог датума. 
Дирихле Општинско 2007 50 

13. У квадрату странице 44cm дато је 2005 тачака. Доказати да се од тих тачака могу изабрати две 
чије међусобно растојање је мање од 2cm.  Дирихле Општинско 2005 593 

14. Раша има шуму правоугаоног облика димензија 30m и 70m, у којој се налази 34 стабла. Може ли 
Раша у својој шуми наћи правоугаоно парче земље димензија 6m са 10m на коме нема ниједно стабло. 
Дирихле Општинско 2000 40 

15. Група од 18 дечака добила је 150 кликера. Могу ли поделити кликере тако да сваком од њих 
припадне различит број кликера. Бројеви Логика Општинско 2001 145 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

10 ЧАС Конструкција троугла 

 

 

 

 

 

 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

11 час Математички лист 

1. Број гледалаца на једној фудбалској утакмици у другом колу првенства се повећао 20% у односу 
на прво коло, а у трећем смањио 10% у односу на друго коло. На тај начин се број гледалаца у трећем 
колу повећао за 4000 у односу на прво коло. Колико је гледалаца било у трећем колу? МЛ 2012-4  

2. Ако је CBBA
9

4

3

2
,

6

5

4

3
==  и A-C=126 , колико је B? МЛ 2012-4  

3. Збир два разломка са једноцифреним бројиоцима и имениоцима је 
40

31
. Одреди те разломке. МЛ 

2011-4 O2717 

4. Збир три разломка чији су бројиоцима природни, а имениоци прости бројеви је 
70

113
. Одреди те 

разломке. МЛ 2011-4 К2274 

5. Може ли се дати квадрат поделити на 2011 мањих дисјунктних квадрата? Квадрати не морају 
бити међусобно подударни. МЛ 2011-4 Н330 

6. Два аутомобила се крећу дуж прве линије равномерним брзинама, први 60, а други 50km/h. Ако је 
њихово почетно растојање 400km колико оно може бити после 3 и 5 сати вожње? МЛ 2012-2  

7. На страници CD правоугаоника ABCD одреди тачке M и N у редоследу DMNC тако да је 
DM=MN=NC. Докажи да је AN=BM. МЛ 2012-2  

8. Симетрала правог угла код темена C правоуглог троугла ABC сече хипотенузу у тачки D тако да 
је троугао DCB једнакокрак. Израчунај оштре углове троугла ABC. МЛ 2012-2  

9. Реши једначину ||x|−1|=2011 у скупу Z. МЛ 2012-2 O2753 

10. Дат је једнакостранични троугао ABC. На продужетку висине CD, преко темена C, дата је тачка E, 
тако да је EC=AB. Докажи да су углови ACB и AEB комплементни. МЛ 2012-2 О2754 

11. Реши једначину ||x−1|−2011|=1 у скупу Z. МЛ 2012-2 К2310 

12. Дат је једнакокрако-правоугли троугао ABC. На продужетку јипотенузе AB, преко темена B, дата 
је тачка E, тако да је BE=BC. Докажи да је угао под којим симетрала угла A  сече дуж CE суплементан са 
углом CBE. МЛ 2012-2 К2311 

13. Колико има четвороцифрених бројева дељивих са 5, код којих се цифре: а) могу б) не могу 
понављати. МЛ 2012-2 Н348 

14. Нека је центар круга уписаног у правоугли троугао ABC (<C=90
0
). Израчунај углове троугла ABC 

ако је разлика углова и једнака 25
0
. МЛ 2011-2  

15. У троуглу ABC угао α=80
0
, a висине ha и hb секу се под углом од 126

0
. Која је најмања, а која 

највећа страница у троуглу ABC? МЛ 2011-2 O2694 

16. Одреди све рационалне бројеве x тако да је |x+|x+|x|||=2010. МЛ 2011-2 К2251 

17. Симетрале углова α и β у троуглу ABC секу наспрамне странице BC и AC под углом 91
0
, односно 

92
0
. Која је најмања, а која највећа висина у троуглу ABC. МЛ 2011-2 К2252 

18. У троуглу ABC угао α је 78
0
. На страници BC уочена је тачка М таква да су троуглови ABM и AMC 

једнакокраки. Одреди углове троугла ABC. МЛ 2011-2 Н318 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

12 час Математички лист 

1. Павле има три канапа: Неки од њих је исекао на три дела, а затим неке од добијених делова исекао 
је на три дела и тако даље. Да ли после одређеног броја сечења може добити 2011 комада канапа? МЛ 
2012-1 Н342 

2. Лука је, уместо да укуца на тастатури двоцифрен број, грешком испред прве цифре укуцао 4 и добио 
троцифрен број 17 пута већи од двоцифреног броја. Који број је Лука хтео да укуца? МЛ 2012-1 О2741 

3. Израчунај највећи и најмању вредност израза 2−(3+x+y) ако је |x|=5, а |y|=7. Скуп Z МЛ 2013-1  

4. Мара је на папиру записивала целе бројеве тако да је сваки следећи већи од претходног за 2. Када је 

записала све бројеве видела је да је њихов збир −96. Које бројеве је Мара записала? Скуп Z МЛ 2013-1 О2801 

5. У троуглу ABC угао који граде симетрале спољашњих углова код темена B и C једнак је унутрашњем 
углу код темена C. Упореди дужине страница AB и AC. Троугао  МЛ 2013-1 О2802 

6. Бора је на папиру записао низ целих бројева тако да је сваки следећи већи од претходног за 2. Ако је 

њихов збир 66 и производ најмањег и највећег записаног броја −64, које бројеве је Бора записао? Скуп Z 
МЛ 2013-1 К2359 

7. Крста  је рачунао вредност следећег израза 1−2+3−4+5−6+7−8+. . . До ког броја је Крста вршио 
назначене операције ако је вредност израза за 2012 мања од последњег броја у изразу? Скуп Z МЛ 2013-1 
Н372 

8. У троуглу ABC угао који граде симетрале спољашњих углова код темена B и C једнак је унутрашњем 
углу код темена А. Ако је угао код темена B за 13

0
 већи од угал код темена C упореди дужине страница 

троугла ABC. Троугао  МЛ 2013-1 К2360 

9. Лука је, уместо да укуца на тастатури двоцифрен број, грешком испред прве цифре и после друге 
цифре укуцао 4 и добио четвороцифрен број 54 пута већи од двоцифреног броја. Који број је Лука хтео 
да укуца?  МЛ 2012-1 K2299 

10. Одреди а∈Z, тако да је Z
a

a
∈

+

+

3

7
.   МЛ 2012-1 K2300 

11. Дати су изрази A=1+3+5+…+2007 и B=2+4+6+…+2008. Колико је A−B? МЛ 2011-1 О2681 

12. Дат је круг K(S,5cm) и у унутрашњој области круга поизвољна тачка M≠S. Одреди тачку 

A∈k(S,5cm) и која је једнако удаљена од датих тачака S и M? МЛ 2011-1 О2682 

13. Колико најмање, а колико највише узастопних целих бројева треба сабрати да би њихов збир био 
2010? МЛ 2011-1 К2239 

14. Дат је троугао ABC. На правама AB, BC и CA одреди тачке M, N и P које су једнако удаљене од 
тачака A и B. МЛ 2011-1 К2240 

15. У једнакости 
2010

707

67

1
*

5

1
*

3

1
*

2

1
=







 уместо звездица напиши одговарајуће знаке рачунских 

операција тако да се добије тачна једнакост. МЛ 2011-1 Н311 

16. За странице троугла ABC важи: a+b=15cn, b+c=17cm, c+a=14cm. Који је 
угао троугла највећи, а који најмањи? МЛ 2011-1  

17. Израчунај углове троугла ABD ако је троугао ABC једнакокрако-правоугли и 
AC=CD. МЛ 2011-1  

 

 

18. Колико има једнакокраких троуглова обима 2011 са целобројним дужинама страница? Троугао МЛ 
2012 -1 Н27 

 

 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

13 ЧАС Четвороугао Окружно 

1. Нека су тачке P, Q, R, S редом средиштa страница AB, BC, CD и DA паралелограма ABCD. Даље 

нека је AQ∩PD={K}, AQ∩RB={L}, SC∩RB={M}, PD∩SC={N}. Доказати да је четвороугао KLMN 

паралелограм и да је KL=
5

2
AQ. Четвороугао Окружно 2000 64 

2. Нека је D произвољна тачка у унутрашњости оштроуглог троугла ABC и нека су M, N, P, Q редом 
средишта дужи AB, BC, CD, DA. Доказати да је четвороугао MNPQ паралелограм.  Четвороугао Окружно 2001 
173 

3. На страницама ромба ABCD дате су тачке E, F, G и H које припадају редом страницама AB, BC, 
CD, DA тако да важи AE=AH=CF=CG. Доказати да је четвороугао EFGH правоугаоник. Четвороугао Троугао 
подударност Окружно 2005 615 

4.   Страница ромба ABCD је 12cm, а <BAD=60
0
. Тачке P и Q су средишта страница BC и CD. Праве 

AP и AQ секу дијагоналу BD у тачкама M и N. Израчунај дужину дужи MN.Четвороугао Троугао значајне тачке 
Окружно 2008 185 

5.   Нека је ABCD паралелограм код кога је AB>BC. Права p која садржи пресек дијагонала O и 
нормална је на дијагоналу BD сече страницу AB у тачки M и страницу CD у тачки N. Доказати да је 
четвороугао MBND ромб.  Четвороугао Окружно 2007 72 

6.   На страници CD квадрата ABCD дата је тачка L. Из темена A и C спуштене су нормале на праву 
BL и секу је у тачкама P и Q. Докажи да је CP=DQ. Четвороугао Окружно 2011 518 

7. На страницама AB и CD ромба ABCD изабране су тачке E и F тако да је AE=BF и угао BAD=60
0
. 

Докажи да је троугао DEF једнакостраничан . Четвороугао Окружно 2009 294 

8. Тачка M је средиште странице AD паралелограма ABCD, а тачка K је пресек дужи BD и CM. 
Доказати да је 3KD=BD. Четвороугао Окружно 2006 729 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

14 ЧАС  Једначине, Дирихле Скуп Z Q  Окружно 

1. Одредити све парове природних бројева a и b таквих да је a+b=30 и 
b

a
+=

223

198

2007

2005
.  Једначине 

Окружно 2007 71 

2. Ако је 
20

1
=

b

a
, израчунај вредност израза =−++ ba

b

a

b

a
5,490

2

2
. Једначине Окружно 2008 181 

3. На једном острву 
4

3 мушкараца су ожењени, а 
3

2  жена су удате. Који део становништва острва 

није у браку ако је број ожењених мушкараца једнак броју удатих жена? Окружно 2009 293 

4. У три продавнице било је укупно 2000kg јабука. Када је из прве продавнице продатак шестина 

јабука, из друге 
13

3
 јабука, а из треће трећина јабука, у све три продавнице остала је иста количина 

јабука. Колико је јабука било у свакој продавници? Једначине Окружно 2000 61 

5. Четири дечака су поделила све кликере којима располажу. Први је добио половину кликера и 
јоше 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 је кликера добио сваки дечак? Једначине Окружно 2000 65 

6. Решити једначину ||x|-1|−2000=0. Једначине Окружно 2001 170 

7. Које године је рођен човек који је 2001 године напунио толико година колики је збир цифара 
његовог рођења. Једначине Окружно 2001 174 

8. На стоваришту је било 304тона робе. Најпре је однeто 
8

3 , затим 
5

4  преостале робе. Колико тона 

робе је остало на том складишту? Једначине Окружно 2004 501 

9. У пољима квадрата 3х3 Душан уписује бројеве 
6

1
,

3

1
,

2

1
. Може ли их уписати тако да сви збирови 

по хоризонталама, вертикалама и дијагоналама буду међусобно различити? Образложити одговор. 
Дирихле Окружно 2003 391 

10. Дат је правоугаоник страница 10cm и 67cm. У унутрашњости правоугаоника на случајан начин је 
распоређено 2011 тачака. Докажи да при ма ком распореду тачака постоје четири тачке које припадају 
једном истом квадрату странице 1cm.  Дирихле Окружно 2011 517 

 

11. Ако је 3−=
b

a
, израчунај 

=
−

+
−

2

2 a

b

b

a

. Скуп Z Окружно 2010 403 

12. Дат је квадрат 5х5. Подели овај квадрат сечењем по линијама нацртане мреже на 7 
правоугаоника, тако да међу њима нема подударних. Окружно 2010 407 

13. Наћи три различита цела броја a,b,c тако да је a⋅b⋅c=2002 и да је збир |a|+|b|+|c| највећи могући. 
Скуп Z Окружно 2002 280 

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

5

2
53

4

1
8 <<− x   

5

2
53

4

1
8 <−<− x . Скуп  Q Окружно 2003 388 

15. Збир 2003 узастопна цела броја је 2003. Наћи те бројеве. Скуп Z Окружно 2003 389 

16. Ако исти словима одговарају исте, а различитим различите цифре, решити ребус 

М:А=T−E=M⋅A=T:И=К−А . Ребус Окружно 2004 505 

17. Одредити све целе бројеве x за које |x|<3 и |1-x|<|1+x|. Скуп Z Окружно 2005 614 

18. Изабери четири броја из скупа  {
7

4
,

14

5
,

5

2
,

8

7
,

3

1
−−−− } тако да њихов производ буде а) највећи  б) 

најмањи. Израчунај те производе. Скуп Q Окружно 2011 515 



VI разред Секција Данило Боровница 

15 ЧАС  Дељивост Окружно 

1. Нека су a и b прости бројеви већи од 3 и a>b, доказати да је производ (a+b)⋅(a−b)  дељив са 12. 
Дељивост Окружно 2007 73 

2. Одреди цифре a и b (a≠b) тако да број ab,0  буде једнак нескративом разломку за који је збир 

имениоца и бројиоца једнак 17. Дељивост Окружно 2008 182 

3. Одреди све просте бројеве p, q и r такве да је p⋅(264q+4r)=2008. Дељивост Окружно 2008 184 

4. Одреди све парове целих бројева x и y за које важи x
2
⋅|y|=2009. Дељивост Окружно 2009 291 

5. Дато је 5 природних бројева a, b, c, d и e чији је збир 2009. Збир нека 3 од њих је 1000. Докажи да 

је a⋅b⋅c⋅d⋅e дељиво са 4. Дељивост Окружно 2009 295  

6. Одреди цифре a и b такве да је збир 234991 ba +  дељив бројем 18. Дељивост Окружно 2010 405 

7. Нека су a,b,c разне цифре, све различите од нуле. Да ли збир cbacabbcabacacbabc +++++  

може бити једнак квадрату неког природног броја?  Дељивост Окружно 2011 519 

8. Ако се број 1000 подели неким бројем остатак је 8, а ако се број 900 подели истим бројем остатак 
је 1. Колики је количник у првом, а колики у другом дељењу. Дељивост Окружно 2000 62 

9. Одредити све могуће вредности цифара a и b тако да је производ бројева 54a и 63b1 дељив са 
12. Дељивост Окружно 2001 172 

10. Разломак 
140

179  представити као збир три разломка са једноцифреним имениоцима. Дељивост 

Окружно 2002 281 

11. Написати разломак 
2004

17  у облику збира два позитивна разломка са троцифреним имениоцима. 

Дељивост Окружно 2004 503 

12. Одредити све просте бројеве p, q и r такве да је p + 5q + 7r = 47 ( p, q и r не морају бити 
различити). Дељивост Окружно 2005 616 

13. Одредити најмањи разломак 
y

x ( x и y природни бројеви) такав да су количници 
210

11
:

y

x  и 
280

11
:

y

x  

природни бројеви. Дељивост Окружно 2005 617 

14. Продавац има 6 балона запремине 7, 9, 13, 14, 15, 16 литара. Неки од њих су напуњени соком од 
боровнице, неки соком од рибизле, а само једнан је празан. Укупна запремина сока од боровнице двапут 
је већа од укупне запремине сока од рибизле. Одредити садржај сваког балона. Дељивост Окружно 2006 730 

15. Одредити најмањи 2006-тоцифрен број који се записује само цифрама 0, 2 и 6 и дељив је са 18. 
Дељивост Окружно 2006 728 

16. Одредити колико најмање пута треба редом исписати број 2002 један за другим да би се добио 
број дељив са 66 и у том случају одреди количник. Дељивост Окружно 2002 283 

 



VI разред Секција Данило Боровница 

16 ЧАС Троугао, значајне тачке, подударност Окружно 

1. У оштроуглом троуглу ABC тачке D и E су средишта страница AC и BC. Ако се симетрале углова 

ADE и BED секу на страници AB, доказати да је 
2

BCAC
AB

+
= . Троугао Окружно 2007 74 

2. Одредити колико има једнакокраких троуглова чије странице имају целобројне дужине (у cm), а 
обим им је једнак 2005cm. Троугао Окружно 2007 75 

3. Дат је оштроугли троугао ABC. Из темена A конструисане су дужи AD и AE тако да је AD⊥AC, 

AD=AC, AE⊥AB и AE=AB, при чему су тачке D и E као и тачке B и D са разних страна праве AC. Доказати 
да је BD=CE. Троугао подударност Окружно 2001 171 

4. У правоуглом троуглу угао који граде висина и тежишна дуж које одговарају хипотенузи је мере 
24

0
. Колики угао образују симетрале правог угла и тежишна дуж која одговара хипотенузи? Троугао значајне 

тачке Окружно 2002 279 

5. У троуглу ABC симетрале странице AB, висине из темена А и симетрала унутрашњег угла код 
темена B секу се у једној тачки. Наћи <ABC. Троугао подударност Окружно 2003 390 

6. Дат је правоугаоник ABCD (AB=2BC=a). Кружна линија са центром у тачки C и полупречником 
дужине а сече страницу AB у тачки M. Израчунати <CDM. Tроугао Окружно 2004 502 

7. Разлика 
9

7  једног и 
9

7  другог броја је 
7

3 . Колико износи разлика 
4

3  другог и 
4

3  првог броја. 

Једначине Окружно 2006 726 

8. У равни квадрата ABCD је дата тачка M тако да су дужи CM и DM подударне. Доказати да су 
углови DAM и MBC једнаки. Троугао подударност Општинско 2002 256 

9. Кроз центар О уписане кружнице у троугао ABC повучена је права паралелна са AB која сече AC 
у тачки K, а BC у тачки L. Ако је дужина дужи AB једнака c, а обим троугла KLC једнак s, колики је обим 
троугла ABC? Троугао значајне тачке Окружно 2006 727 

 
Троугао конструкција 
 

10.  Конструиши троугао ABC ако је позната страница a=BC, висина ha која одговара тој страници и 
полупречник ra описане кружнице око троугла ABC. Троугао конструкција Окружно 2009 292 

11.   Конструиши троугао ABC ако су дати висина hc=4cm из темена C, α=75
0
 и β=45

0
. Троугао 

конструкција  Окружно 2010 404 

12.  Конструиши троугао ABC ако је <ACB=90
0
, <CAB=15

0
, CC1=3cm где је C1 средиште странице AB. 

Троугао конструкција Окружно 2011 516 

13.   Конструиши троугао ABC ако је познато a+c=8cm, α=60
0
 и β=45

0
. Троугао конструкција Окружно 2008 

183 

14. Дат је једнакокрако-правоугли троугао ABC са хипотенузом AB. Над страницом BC конструисан је 
једнакостранични троугао BCD. Израчунај угао ADB. Троугао Окружно 2010 406 

15. Конструисати троугао ABC ако су дате тачке: A1 средиште странице BC, B1 средиште странице 
AC и C’ подножје висине из темена C. Троугао конструкција Окружно 2000 63 

16. Конструисати троугао ABC ако је страница BC=6cm, тежишна дуж tb=5cm и висина ha=4cm. Троугао 
конструкција Окружно 2002 282 

17. Конструисати троугао ABC ако је дата страница AB=4cm, тежишна дуж BB1=5cm и <ABC=60
0
. 

Троугао конструкција Окружно 2004 504 

18. Кoнструисати троугао ако је његов обим 10cm и углови α=60
0
, β=45

0
. Објаснити конструкцију. 

Троугао конструкција Окружно 2003 392 

19. Конструисати троугао ABC ако је дато ha=4cm, ta=6cm и tb=9cm. Троугао конструкција Окружно 2005 618 

 


