
VIII разред Секција Данило Боровница 

1 час Jедначине  

1. Решити једначину ||x+3| – 3| = x + 8. Једначина  Школско 2003 352 

2. У скупу R решити  једначину 
x

x
xx =+ . Школско 2007 29 

3. Oдредити вредност променљиве k тако да  једначинe 
4
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буду еквивалентне. Школско 2008 136 

4. Израчунај x ако је  
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. Школско 2011 474 

5. Реши  једначину (0,8х–0,5)
2
 + (0,6х-1,3)

 2
 = 4(0,5х-0,7)(0,5х+0,7)– 6(0,15х+0,08). Општинско 2003 373 

6. Одреди све реалне бројеве а за које једначина axx =−+− 21 има бесконачно много решења. 

Општинско 2006  714  

7. Одреди x тако да је  3243
2

+=+x . Општинско 2008 168 

8. Реши  једначину 200942 =++ xxx . Општинско 2009 168 

9. Реши  једначину 201021 =++x . Општинско 2010 388 

10. Одреди све рационалне бројеве x тако да је  2010=++ xxx . Општинско 2011 500 

 



VIII разред Секција Данило Боровница 

2a час Математички лист 1 2009-2015 Jедначине Сличност  

1. Збир првих n природних бројева је за 1000 мањи од збира следећих n природних бројева. Нађи n. 
Једначина  МЛ 2014-1 К2423 

2. Решити једначину 253168
2

=+++− xxx . Једначина  МЛ 2009-1 О2574 

3. Одреди збир свих целобројних решења неједначине : |x-|x-|x-|x-|x|||||≤2008 . НеЈеднач  МЛ 2009-1 К2132 

4. Одреди збир свих целобројних решења неједначине : 91212
222

≤+++++− xxxxx . 
НеЈеднач  МЛ 2013-1 О2806 

5. Одреди збир свих целобројних решења неједначине : |x-|x+|x-|x+|x|||||≤2012 . НеЈедн  МЛ 2013-1  К2364 

6. Симетрала правог угла троугла ABC дели хипотенузу AB у односу 3:4. У ком односу хипотенузина 
висина дели хипотенузу?  Сличност МЛ 2015-1 Напредни ниво 

7. На страници BC троугла ABC дата је тачка A1 тако да је BA1:A1C=2:1. У ком односу тежишна дуж 
CC1 дели дужAA1. Сличност МЛ 2009-1 К2131 

8. У правоугли троугао је уписан квадрат тако да свакој страници троугла припада једно теме 
квадрата, а четврто теме квадрата је теме правог угла торугла. Ако је дужина једне катете 12cm, а 
хипотенузе 15cm, израчунај површину троугла. Сличност МЛ 2010-1 О2625 

9. У једнакокраки троугао ABC је уписан круг. Ако је дужина основице12cm, а висине која јој 
одговара 8cm, израчунај површину оног дела троугла који је изван круга. Сличност МЛ 2010-1 K2183 

10. Обими троуглова ABC и A1B1C1 се разликују за 6cm, а одговарајуће странице се односе као 5:6. 
Ако је AB=8cm и BC=13cm израчунај странице троугла A1B1C1. Сличност МЛ 2011-1 О2685 

11. Дат је круг K(O,4cm) и његове тетиве AB и CD које се секу у тачки S. Израчунај дужину дужи DS, 
ако је AS=4cm и CS=3cm. Сличност МЛ 2013-1 О2805 

12. Висина на хипотенузу дели хипотенузу на одсечке 12cm и 13cm. Израчунај обим и површину тог 
троугла. Сличност МЛ 2011-1 K2243 

13. Датa је кружница  k(O,r) и тачке које припадају кружници. Ако се праве AB и CD секу у тачки S 
онда је AS·BS=CD·DS. Сличност МЛ 2013-1 К2363 

14. У троугао ABC уписан је квадрат PQRS тако да темена P и Q припадају страницама AB и AC, а 
темена R и S страници BC. Одредити страницу квадрата преко дужине основице троугла a и 
одговарајуће висине ha. Сличност МЛ 2009-1 О2573 

15. Kолико ивица има тело које је ограничено са 6 осмоуглова, 8 шестоуглова и 12 четвороуглова? 
МЛ 2012-1 Н344 

16. Колико највише страница може имати конвексан многоугао чији су сви углови различите 
величине, а величина сваког угла изражава се целим бројем степени? За колико се највише могу 
разликовати највећи и нјамањи угао тог многоугла?  Многоугао  МЛ 2014-1 Н404 

17. Дате су две концентричне кружнице. Тетива дужине d веће кружнице додирује мању кружницу. 
Израчунај површину кружног прстена који је одређен са те две кружнице.  МЛ 2015-1 O2926 

18. Правила седмоугао и правила 2014-угао имају једнаке дужиине страница. Посматрају се кружни 
прстен одређен уписаном и описаном кружницом седмоугла и кружни прстен одређен уписаном и 
описаном кружницом 2014-угла. Који од та два прстена има већу површину?  МЛ 2015-1 К2484 

19. На симетрали правог угла изабрана је тачка P. Кроз ту тачку провучена је права p која на 

крацима одсеца одсечке дужине a и b. Доказати да вредност израза 
ba

11
+ не зависи од избора праве p?  

МЛ 2015-1 Н434 

20. За које непарне природне бројеве n је израз 2
n
+3

n
+4

n
 потпун квадрат?  МЛ 2015-1 К2483 

21. За које парне природне бројеве n је израз 2
n
+3

n
+4

n
 потпун квадрат?  МЛ 2015-1 O2925 

• Симетрала унутрашњег угла троугла дели наспрамну страницу на два дела. Сваки од тих делова 
мањи је од суседне странице. 

• Симетрала унутрашњег угла троугла дели наспрамну страницу у односу једнаком односу 
преосталих двеју страница. 

• Центар уписане кружнице најближи је темену са највећим углом. 

• За природан број n важи да n
2
 даје остатак 0 или 1 при дељењу са 3. 



VIII разред Секција Данило Боровница 

2 час Taчка, права, раван 

1. У простору су дате две различите паралелне праве и три различите тачке. Колико највише равни 
оне одређују.  Школско 2007 30 

2. Колико је највише равни одређено са 3 тачке и 3 паралелне праве? Школско 2008 139 

3. Колико највише равни одређују три паралелне праве и 5 различтих тачака од које су три 
колинеарне? Школско 2009 246 

4. У равни α се налази правоугли троугао ABC са катетама 3cm и 4cm.  У средишту C1 хипотенузе 
AB је постављена дуж C1M нормална на равна α. Тачка M је од α  удаљена 5cm. Колика је дужина дужи 
MC. Школско 2009 249 

5. Колико правих одређују темена коцке? Школско 2010 359 

6. Равни π1 и π2 су узајамно нормалне. Тачке А и B припадају њиховој заједничкој правој тако да 
дуж AB има дужину 24cm. Једнакостранични троугао ABD је у равни π1 а једнакокраки правоугли троугао 
ABE са хипотенузом AB је у равни π2. Израчунај растојање тачака D и E. Школско 2010 362 

7. Нека су α и β две паралелне равни, међусобно удаљене 12cm. У равни α су дате тачке A и C, а у 
равни β тачке B и D. Одреди угао који права, одређена тачкама C и D, гради са равни α, ако права 
одређена тачкама A и B гради са равни α угао од 30

0
 и AB+CD=48cm . Oпштинско 2000 48 Школско 2005 576 

8. Дате су три дужи које се секу тако да им се средишта поклапају (при том ниједна од дужи не 
садржи неку другу). Колико највише, а колико најмање правих је одређено крајевима те три дужи? 
Oпштинско 2003 376 

9. Колико равни одређују темена коцке? Oпштинско 2010 390 

 



VIII разред Секција Данило Боровница 

3 час Jедначине примена 

 
1. Лена и Жарко су поделили 116 динара. Када је Лена потрошила 4/7 свога, а Жарко 3/8 свога дела 
имали су једнаке износе. Колико је имао новца свако од њих приликом поделе? Једначине Школско 2000 22 

2. Одредити све природне бројеве n такве да је n
2
+2n+2000 потпун квадрат. Једначине Школско 2000 25 

3. Збир два броја је 135. Ако 35% неког броја износи колико и 28% другог броја, који су то бројеви? 
Једначине Школско 2004 463 

4. Збир два броја је 2005. Ако 17% једног броја износи колико 68% другог броја, који су то бројеви? 
Једначина  Школско 2005 575 

5. Збир дужина катета датог правоуглог троугла је 22cm. Ако се једна катета смањи за 4cm, а друга 
повећа за 2cm, добија се правоугли троугао чија је површина једнака површини датог троугла. Одредити 
дужине катета датог правоуглог троугла. Једначине Школско 2006 687 

6. Одредити бројеве x, y и z такве да је xy=20, yz=35 и xz=28. Наћи сва решења. Једначине Школско 
2006 688 

7. На излет није пошло 174 ученика једне школе, а остали су отпутовали у 18 једнаких аутобуса, 
при чему је у сваки аутобус ушло по 5 ученика више него што је у аутобусу било седишта. Да је у сваки 
аутобус ушло онолико ученика колико има седишта, било би потребно још три аутобуса, а у једном од 
њих би остало 6 празних места. Колико има ученика у тој школи? Једначине Општинско 2000 46 

8. Решити једначину  | | | | |x| +x| +x| +x| +x| = 2000 .  Једначине Општинско 2000 47 

9. Решити једначину  x + |x-1| = 2 – |x|, a затим израчунати производ квадрата разлике и збира 
квадрата њених решења.  Једначине Општинско 2001  155 

10. Именилац датог разломка је за два већи од бројиоца. Одредити тај разломак, ако се зна да када 
се и од бројиоца и од имениоца одузме 1 добије се разломак 1/2. Једначина  Општинско 2004 486 

11. Ако је 







−=+ 1

2004
)(

a
bcbаa  где су a,b,c∈ R

+
 израчунати 

cba

111
++ . Једначина  Општинско 2004 488 

12. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. На 
колико се начина може потрошити 2005 динара за набавку свесака и оловака? Комбинаторика Једначине  
Општинско 2005 600 

13. У  једначини 3·(x – 4k) – 2k=3·(2x – 3)+1 број k  је реалан параметар. одредити све вредности тог 
параметра за које је решење једначине веће од –2. Једначине Општинско 2007 56 

14. и тако док нису поделили сав новац. На крају се испоставило да су сви добили исте суме новца. 
Колико људи је делило новац?  Општинско 2010 392 

 
 
 
 
 
 



VIII разред Секција Данило Боровница 

4 час Неједначине 

 

1. За које вредности променљиве x, израз 
2

)3.0(2

5
13

x++
−  има најмању вредност? НеЈедначине 

Школско 2002 239 

2. За које вредности променљиве p израз 

2
1

2
4

3

p

p

−

−  има вредност мању од 1? НеЈедначи Школско 2004 461 

3. У скупу R решити  неједначину 
3
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xxxx
. Школско 2007 27 

4. Реши  неједначину 
3

6
1

432

+
−<−+

yyyy
. Школско 2008 138 

5. Реши  неједначину 
32

1
212

x
x −−>+ . Школско 2009  138 

6. Реши  неједначину 0)5)(42(
2

>−− xx . Школско 2010 361 

7. За које вредности променљиве x, израз 

2

1

3
3

2

+−

−

x

x
 има вредност већу од 1? НеЈедначине Општ. 2001 156 

8. Одреди све рационалне бројеве а који задовољавају неједначину 0
1

23
<

+

−

a

a
 . НеЈедначине 

Општинско 2002 264 

9. Одредити скуп свих позитивних вредности позитивног реалног броја a за које неједначина 

ax <− 2  има тачно 4 решења у скупу целих бројева.. Општинско  2007 58 

10. Колико има целих бројева x за које важи  
12
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x
. Општинско 2008 166 

11. Нађи заједничка решења неједначина  0)1(
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. Општинско 2005 599 

 
 



VIII разред Секција Данило Боровница 

5 час Призма 

1. Основна ивица правилне шестостране призме повећана је за 200%, а висина је смањена за p%. 
Ако се запремина те призме повећала за p%, одреди да ли се површина омотача повећала или смањила 
и за колико процената. Призма Општинско 2009 280 

2. Вера је од жице дужине 64м направила квадар чије су две суседне ивице једнаке. Одреди дужину 
ивица квадра ако је Вера употребила сву жицу коју је имала. Призма Школско 2011 472 

3. Површина основе правилне тростране призме је 336 cm, а однос површине једне основе и 

површине омотача је 2:3 . Израчунај запремину те призме. Призма Општинско 2010 389 

4. Дијагонала правилне четворостране призме је 316 . Израчунај површину и запремину призме 

ако је дијагонала призме нагнута према равни основе под углом 30
0
. Призма Општинско 2011 501 

5. Коцка ивице 10цм је пресечена једном равни на два квадра. Одредити однос запремина тих 
квадара ако је однос њихових површина 2:3. Призма Општинско 2007 59 

6. Површина основе правилне четворостране призме је B, а површина једне бочне стране је 2B. 
Изрази површину и запремину призме у функцији од површине основе B. Призма Школско 2008 137  

7. Однос површина страна једног квадра је 2:3:5. Израчунај дужину ивице тог квадра. Призма 
Општинско 2008 167  

8. Ако се свака ивица коцке повећа за 30%, за колико процената се повећа површина, а за колико 
запремина коцке? Призма Школско 2000 23  

9. Дужине страница квадра су 7cm и 24cm, а дијагонала квадра захвата са основом угао 60
0
. 

Израчунати површину и запремину квадра. Призма Школско 2001 133  

10. Коцка ивице а пресечена је са равни која садржи дијагоналу једне стране коцке и средишта двеју 
ивица супротне стране. Израчунати површину тог пресека. Призма Општинско 2001 159  

11. Ако се дужина квадра повећа за 25%, ширина за своју трећину и висина смањи за 10%, како се 
мења запремина? Призма Школско 2002 241  

12. Коцка је исечена известан број пута паралелно једној страни. Укупна површина добијених делова 
је 2002 пута већа од површине полазне коцке. Колико пута је коцка расечена? Призма Општинско 2002 266  

13. Дата је коцка ABCDA1B1C1D1. Дуж која спаја центар O основе ABCD са теменом A1 сече 

дијагоналу коцке AC1 у тачки P. Дужина одсечка OP је 
2

1
. Колика је површина коцек?  Призма Школско 

2003 350  

14. Из гвоздене коцке  ивице 20cm треба изваљати плочу са ивицама 80cm и 50cm. Колика ће бити 
дебљина те плоче? Призма Општинско 2003 374  

15. Површина навећег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је квадрат површине 
64cm

2
. Наћи запремину те призме. Призма Школско 2004 462 

16. Нека је ABCDA1B1C1D1  правилна четворострана призма основне ивице 12cm и висине 8cm. 
Израчунати површину пресека ACMN где су M и N средишта ивица B1C1 и A1B1 редом. Призма  Општинско 
2004 487 

17. Ако се свака ивица коцке повећа за 20% за колико процената ће се повећати површина те коцке? 
Призма  Школско 2005 574 

18. Ако правилну четворострану призму пресечемо једном равни која садржи ивицу основе и са 
основом захвата угао 30

0
, добијамо тела чије се запремине односе  1:2. Израчунати запремниу те 

правилне четворостране призме у зависности од странице основе. Призма  Општинско 2005 601 

19. Одредити запремину квадра код кога су растојања од тачке пресека дијагонала до ивица једнака 
7cm, 8cm и 9cm. Призма Општинско 2006 715 

 



VIII разред Секција Данило Боровница 

6 час Комбинаторика, Сличност, Круг, Многоугао 

1. Краци трапеза припадају правим које су међусобно нормалне. Докажи да је збир квадрата 
дужина дијагонала тог трапеза једнак збиру квадрата основица. Питагора Општинско 2008 169  

2. На свакој страници квадрата дате су по три тачке тако да ниједна од њих није теме квадрата. 
Колико је троуглова одређено овим тачкама? Комбинаторика Општинско 2007 60  

3. Дат је скуп S={8,5,1,13,3,21,2}. Милена за сваки двочлани подскуп скупа S на табли записује већи 
број. Одреди збир бројева које је Милена написала на табли. Комбинаторика Општинско 2008 170  

4. Потребно је направити жељезничку композицију од 4 путничка и 2 теретна вагона. На колико се 
начина може направити композиција ако се зна да теретни вагони не смеју бити једни поред другог, при 
чему се не прави разлика између вагона исте врсте. Запиши све распореде вагона у композицији. 
Комбинаторика Општинско 2011 502 

5. На колико начина три дечака и три девојчице могу да седну у један ред тако да особе истог пола 
не буду једна поре друге. Комбинаторика Школско 2001 131 

 
6. Кроз теме A паралелограма ABCD конструисана је права p која дијагоналу BD сече у тачки E, 
праву DC у тачки K и  страницу BC у тачки F. Доказати да је AE

2
=EF·FK.  Сличност Општинско 2000 49 

7. Нека је CD висина која одговара хипотенузи правоуглог троугла ABC. Доказати да је CD
2
=AD·BD.  

Сличност Школско 2001 131 

8. Ако су a и b основице трапеза, одредити дужину дужи паралелне основицама, која дели трапез 
на два дела једнаких површина. Сличност Општинско 2001 158 

9. Tачка D је пресек симетрала угла BAC и странице BC троугла ABC. Ако је |AB|=10cm и |AC|=15cm 
доказати да је |AD|<12cm. Сличност Општинско 2010  391 

 
10. У једнакостранични троугао уписана су три круга, тако да сваки од њих додирује по две странице 
и уписани круг k тог троугла. Одредити однос површине круга k и збира површине та три уписана круга. 
Круг Општинско 2007 57 

11. Два круга се секу тако да је 6/7 већег круга ван пресека, а 3/4 мањег круга ван пресека. Ако је 
полупречник већег круга 7, израчунај повшину мањег круга. Круг Општинско 2011 503 

12. Над сваком страницом правоугаоника , као над пречником, конструисани су споља полукругови, а 
око правоугаоника је описан круг. Доказати да је збир површина тако добијених поумесеца једнак 
површини правоугаоника. Круг Школско 2001 134 

13. Кругови k1 и k2 секу се у тачкама A и B. Заједничка тангента их додирује у тачкама M и N. 
Израчунати збир углова MAN и MBN (углови садрже дуж MN). Круг Општинско 2001 157 

14. Око једнакокраког троугла основице 4цм и угла при врху 30
0
 описана је кружница. Израчунај 

дужину кружног лука који одговара краку троугла. Круг Школско 2002 240 

15. На кружници пречника 8cm нанеси редом лукове AB=90
0
, BC=60

0
 и CD =120

0
. Израчунај 

површину четвороугла ABCD. Школско 2002 242 

 
16. Ако са dn означимо број дијагонала из једног темена неког конвексног многоугла, а са Dn укупан 
број дијагонала тог многоугла, одреди многоугао за који важи 9dn

2
–Dn

2
=0. Многоугао Школско 2009 247  

17. Ако је број дијагонала многоугла 5 пута већи од броја његових страница, колико тај многоугао 
има страница?  Многоугао Школско 2010 358  

 



VIII разред Секција Данило Боровница 

7 час Бројеви Дељивост Квадрат бинома 

1. Одреди најмањи природан број који се записује само цифрама 2 и 9, а коме је збир цифара 2009. 
Бројеви Школско 2009 250  

2. Нека је m најмањи природан број чији је збир цифара 2003. Доказати да је m<6·10
222

 . Бројеви  
Општинско 2003 375 

3. Колико се највише  различитих природних бројева може сабрати да се добије збир 2005. Бројеви  
Школско 2005 577 

4. Наћи све просте бројеве p за које је 
1

1
...

32

1

21

1

++
++

+
+

+ pp
 природан број. Бројеви  

Општинско 2004 500 

5. Милан је написао 10 узастопних природних бројева. Збир цифара ниједног од тих бројева није 
дељив бројем седам. Који је најмањи број који је Милан могао да напише? Бројеви  Општинско 2005 603 

6. Одредити цифре x, y и z  такве да је xyz
zyx

,0
1

=
++

. Наћи сва решења. Бројеви Општинско 2006  

712 

7. Докажи да је број 6
2n+2

–2
n+3

·3
n+2

+36 дељив са 900 за сваки природан број n. Степени Општинско 2009 
279 

8. Дешифруј сабирање АВ + АВ = ПАС.  Ребус Школско 2010 360 МЛ ?  

9. Једна страница правоугаоника је ABCD je 6cm, а дијагонала је од друге странице дужа за 2cm. 
Израчунаj обим и површину четвороугла BB1DD1 где су B1 и D1 пресеци нормала из темена B и D, редом, 
са дијагоналом AC. Школско 2011 473 

10. Може ли разика квадрата два природна броја бити 2002. Дељивост Школско 2002 243 

 
11. Доказати да  31 | 1+5+5

2
+5

3
+...+5

2003
 . Дељивост Општинско 2003 377 

12. За све могуће бројеве a,b и c, различите од нуле, одреди све вредности које може да има S ако је 

abc

abc

c

c

b

b

a

a
S +++= . Цели бројеви Општинско 2011 504 

13. Израчунати 526526 −−+ ? Квадрат бинома Школско 2004 464 

14. Израчунати ( )( )2011201120
2212212 +−++− . Квадрат бинома Школско 2003 351 

15. Доказати да је 4х
2
–4х+3>0 за сваки реалан број х. Квадрат бинома Школско 2006 686 

16. Ако су x и a реални бројеви такви да важи a
x

x =+
1

, изразити 
4

4 1

x
x +  у функцији од а. Квадрат 

бинома Општинско 2006 7111 

 
 
 



VIII разред Секција Данило Боровница 

8 час Разно 

1. Петоугао је добијен састављањем квадрата ABCE и једнакостраничног троугла CED. Наћи 
полупречник описане кружнице око троугла ABD ако је страница  петоугла дужине а. Троугао подударност   
Општинско 2004 489 

2. На колико различитих начина три друга моуг поделити 7 кликера? У обзир долази и могућност да 
неки од другова може да добије све кликера. Комбинаторика  Школско 2005 578 

3. Колико има четвороцифрених бројева у којима се појављују тачно две различите цифре. 
Комбинаторика  Школско 2006 690 

4. Дата је полукружница пречника AB=8. Полукружница је тачкама C и D подељена на три 
подударна лука. Израчунати површину фигуре ограничене дужима AC и AD и луком CD. Круг Општинско 2002 
267 

5. У квадрат странице а уписан је круг, а затим је уписан још један мали круг који додирује већи круг 
и две странице квадрата. Наћи површину мањег круга. Круг  Питагора Општинско 2005 602 

6. У кружницу полупречника дужине R смештено је шест подударних мањих кружница полупречника 
дужине r, тако да свака додирује велику кружницу и две суседне мале кружнице. Одредити R у функцији 
од r. Троугао Школско 2006 689 

7. Израчунати површину круга описаног око правоуглог троугла чије су две странице 2cm и 5 cm? 
Питагора Круг Школско 2004 465 

8. Дужина катета правоуглог троугла ABC су a и b. Симетрала правог угла код темена C сече 
хипотенузу у тачки D. Израчунати дужину дужи  CD. Питагора Општинско 2006 713 

9. Докажи да је 
2

)725(28 −−  рационалан број. МЛ 2012-1 К2301 

10. У скупу Q реши следеће једначине 6,13,2
2

=−x и 5,16,0
2

=x . МЛ 2013-1 Школско 2013 

 



VIII разред Секција Данило Боровница 

9 час Oкружно 2010 2011 

1. Производ два броја је два пута већи од њиховог збира. О којим бројевима је реч. Растављање полинома 
Окружно 2010 413 

2. У круг полупречника 1цм уцртано је 9 квадрата међу којима је 8 једнаких, 
тако да је по једно теме од сваког од 8 једнаких квадрата на кружници. 
Израчунај површину дела круга који је ван уцртаних 9 квадрата. Окружно 
2010 414 

3. Тачка А(32,76) спојена је са координатним почетком О. Колико тачака на 
дужи ОА има ове координате које су природни бројеви. Окружно 2010 415 

 
 
4. На ивицама AB и BC коцке ABCDA1B1C1D1 дате су тачке M и N такве да је BN=BM. Израчунај дужину 

дужи BN ако раван MND1заклапа са равни ABC угао од 45
o
, а ивица коцке је 10cm. Окружно 2010 416 

5. Папир правоугаоног облика исечемо на два дела. Затим један од добијених делова поново исечемо 
на два дела. Ово понављамо укупно 5 пута (сечења су увек по правој линији). Колико нјавише, а 
колико најмање темена могу имати све добијене фигуре заједно? Окружно 2010 417 

6. Израчунај површину фигуре ограничене правом y=4 и графиком функције y=|x+1|+|x-1|. Линеарна 
функција Окружно 2011 525 

7. Одреди вредност израза a–b ако је 
4021

2011
...

5

3

3

2

1

1
2222

+++=a  и 
4021

2010
...

7

3

5

2

3

1
2222

+++=b  . 

Окружно 2011 526 

8. Права која садржи теме A троугла ABC сече страницу BC у тачки M, тако да је BM:CM=2012:2011. 
Тежишна дуж CC1 сече праву AM у тачки S. Одреди однос дужи CS и SC1. Окружно 2011 527 

9. Реши једначину 65x
3
+4y

3
=2011 у скупу природних бројева . Окружно 2011 528 

10. Правилан четворострана пирамида ABCDS основне ивице а и висине H пресечена је са равни α. 
Раван α сече основне ивице AB, AD и бочну ивицу AS редом у тачкама M, N, P тако да је AM:MB=1:1, 
AN:ND=2:1,  AP:PS=3:1. Израчунај размеру запремина делова пирамиде које одређује раван α. 
Окружно 2011 529 

 
 
 



VIII разред Секција Данило Боровница 

10  час Oкружно 2007 2008 2009 

1. Доказати да је број 2007
2005

–2007 дељив са 90. Дељивост Окружно 2007 81 

2. Бочна страна правилне тростране пирамиде је једнакокраки троугао са углом од 30
о
 при врху. 

Дужина бочне ивице је 8. Израчунати површину те пирамиде. Пирамида Окружно 2007 82 

3. Израчунати разлику израза 1
2
+2

2
+3

2
+...+2005

2
 и 1·3+2·4+3·5+...+2004·2006. Растављање Окружно 2007 83 

4. Хипотенузе BC и AD правоуглих троуглова ABC и ABD секу се у тачки E. Ако је дужина дужи AC 
једнака 6cm, а дужина дужи BD једнака 3cm, израчунати растојање тачке E од дужи AB. Сличност 
Окружно 2007 84 

5. Петоцифрен број је "петоразлик" ако су му све цифре различите и припадају скупу {1,2,3,4,5}. 
Израчунати збир свих таквих бројева. Комбинаторика Окружно 2007 85 

6. Одреди решења једначине |x-|x-|x|||=2008. Једначине Окружно 2008 191 

7. Теме A троугла ABC је нула линеарне функције 12
4

3
+= xy , а теме B је нула линеарне функције 

12
3

4
+−= xy . Теме је заједничка тачка графика тих линеарних функција. а) Докажи да је троугао 

ABC правоугли б) Израчунај обим и површину троугла ABC. Линеарна функција Окружно 2008 192 

8. Од папира облика квадрата површине 50cm
2
 изрезана је мрежа правилне четворостране пирамиде 

тако да се при састављању темена квадрата састају у врху пирамиде (темена квадрата су врхови 
једнакокраких троуглова мреже те пирамиде). За пирамиду се зна да је ивица основе два пута мања 
од висине бочне стране. Колико процената површине квадрата чини површина мреже? Пирамида 
Окружно 2008 193 

9. Велика коцка је састављена од малих коцки једнаких ивица које су 
обојене црвеном плавом или белом бојом. Од укупног броја 13/72 коцки 
је црвене боје, а 25/48 беле боје. Број плавих коцки је мањи од 1000. 
Колико има плавих коцки, а колико укупно малих коцки?  Дељивост 
Окружно 2008 194 

10. Тачке M и N деле страницу AB паралелограма ABCD на три једнака 
дела. Тачка P је средиште странице BC. Који део површине 
паралелограма чини осенчени део?  Сличност  Окружно 2008 195 

 

11. Реши једначину |x+|2x+|4x|||=2009. Окружно 2009 276 

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

од нуле. Ако за те бојеве важи 0
)(

>
−

b

bca
који од тих бројева је већи, који је мањи, а који је једнак 

нули? Окружно 2009 277 

13. Колико је растојање између суседних правих (водоравних односно 
усправних) ако су пречници свих кругова10cm. Питагора Окружно 2009 278 

14. Докажи да је број 6
2n+2

–2
n+3

·3
n+2

+36  дељив са 900 за сваки природан број 
. Растављање Дељивост Окружно 2009 279 

15. Основна ивица правилне шестостране призме повећана је за 200%, а 
висина је смањена за p%. Ако се запремина те призме повећала за p %, 
одреди да ли се површина омотача повећала или смањила и за колико 
процената. Призма Окружно 2009 280 

 

 
 



VIII разред Секција Данило Боровница 

23  час Математички лист 3 2015,2014,2013 

 

1. Нека су D и E редом тачке на страницама AC и BC троугла ABC, такве да је 
3

2
=

DC

AD
и 

1

2
=

EC

BE
. 

Дужи AE и BD секу се у тачки S. У ком односу тачка S дели дуж AE.  МЛ 2015-3 О2949  

2. У 30-цифреном броју све су цифре различите од нуле. Докажи да се из записа тог броја могу 
одстранити неке цифре тако да добијени број буде дељив са 101.  МЛ 2015-3 О2950  

3. Нека су D и E редом тачке на страницама AC и BC троугла ABC  и S пресек дужи  AE и BD. Ако је 

1

2
=

SC

AS
и 

3

1
=

EC

BE
, у ком односу тачка D дели дуж Ac.  МЛ 2015-3 K2507  

4. У 50-цифреном броју све су цифре различите од нуле. Докажи да се из записа тог броја могу 
одстранити неке цифре тако да добијени број буде дељив са 2849.  МЛ 2015-3 K2508 

5. Да ли је могуће тегове масе 1
2
g ,2

2
g, 3

2
g, . . . , 81

2
g поделити на три гомиле од по 27 тегова, тако 

да су масе све три гомиле једнаке?  МЛ 2015-3 Н446  

6. При окретању калкулатора за 180
0
 цифре 0, 1 и 8 се не мењају, 6 и 9 замењују улоге, а остале 

цифре губе смисао. Колико има 10-цифрених бројева који се не мењају при окретању калкулатора за 
180

0
.  МЛ 2014-3 О2889  

7. Произвољна тачка М у унутрашњости квадрата ABCD спојена је дужима са теменима квадрата. 
На тај начин је квадрат подељен на 4 троугла. Нека су Т1, Т2, Т3, Т4 тежишта тих троуглова. Колико пута 
је површина квадрата ABCD већа од површине четвороугла Т1Т2Т3Т4?  МЛ 2014-3 О2890 

8. При окретању калкулатора за 180
0
 цифре 0, 1 и 8 се не мењају, 6 и 9 замењују улоге, а остале 

цифре губе смисао. Колико има 9-цифрених бројева који се не мењају при окретању калкулатора за 180
0
.  

МЛ 2014-3 О2889  

9. Произвољна тачка М у унутрашњости троугла ABC спојена је дужима са теменима троугла. На тај 
начин је троугао ABC подељен на 3 троугла. Нека су Т1, Т2, Т3 тежишта тих троуглова. Колико пута је 
површина троугла ABC већа од површине троугла Т1Т2Т3?  МЛ 2014-3 О2890 

10. Растојање од Новог Сада до Београда Душан је прешао тако што је прву половину времена 
бицикл возио брзином v1, а другу половину времена возио аутомобил брзином v2. Синиша је пак исто 
растојање прешао тако што је прву половину пута возио бицикл брзином v2, а другу половину пута возио 
аутомобил брзином v1 . Ко је у Београд стигао пре?  МЛ 2013-3 О2829  

11. Дата је коцка ABCDA1B1C1D1 чија ивица има дужину a. Раван која садржи дијагоналу коцке AC1 и 
теме B, дели дату коцку на два геометријска тела. Израчунај површину и запремину добијених 
геометријских тела.  МЛ 2013-3 О2830  

12. Крава попасе онолико траве колико коза и гуска заједно. Крава и коза заједно поапасу траву са 
ливаде за 45 дана, крава и гуска за 60 дана, а коза и гуска за 90 дана. За колико дана могу крава, коза и 
гуска заједно да попасу целу ливаду, при чему треба узети у обзир да трава на ливади непрестано и 
равномерно расте?  МЛ 2013-3 К2387  

13. Дата је коцка ABCDA1B1C1D1 чија ивица има дужинуa. Раван која садржи дијагоналу коцке AC1 и 
средиште  B2 ивице BB1, дели дату коцку на два геометријска тела. Израчунај површину и запремину 
добијених геометријских тела.  МЛ 2013-3 К2388 

14. Одредити најмањи природан број n који има тачно 2013 делилаца. Доказати да је n природан 

број.  МЛ 2013-3 Н386 
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1. Нека су a,b,c,x,y,z реални бројеви такви да је 
a

cybz
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azcx

c

bxay −
=

−
=

−
. Докажи да је 

c

z
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y

a

x
== .  МЛ 2015-2 O2937 

2. Докажи да има беконачно много природних бројева који се не могу представити у облику збира 
квадрата два природна броја.  МЛ 2015-2 O2938 

3. Нека су a,b,c,x,y,z реални бројеви такви да је 
c

z

b

y

a

x
== . Докажи да је 
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x

++

++
=++ .  МЛ 2015-2 К2495 

4. Одреди све остатке који се могу добити при дељењу кубног броја са 9. Докажи да има 
бесконачно много природних бројева који се не могу представити у облику кубова три природна броја.  
МЛ 2015-2 К2496 

5. Одреди све природне бројеве n за које је n!+1=(10n+1)
2
.  МЛ 2015-2 Н440 

6. О.  МЛ 2014-2 O 

7. О.  МЛ 2014-2 O 

8. О.  МЛ 2014-2 К 

9. О.  МЛ 2014-2 К 

10. О.  МЛ 2014-2 Н 

11. Свеска кошта 11, а оловка 5 динара. На колико начина се за тачно 2012 динара може купити 
известан број свески и оловака?  Диофантове једначине МЛ 2013-2 O2817 

12. На колико се начина број 2013 може приказати као збир узастопних природних бројева.  МЛ 2013-2 
К2375 

13. Равни α и β заклапају угао од 60
0
. Њихова пресечна права је права p. У равни β  дат је 

једнакокраки трапез ABCD тако да су основице трапеза AB и CD паралелне са правом p. Ако је 
површина трапеза ABCD једнака 2012, колика је површина четвороугла A'B'C'D' који представља 
пројекцију трапеза на раван α.  МЛ 2013-2 К2376 

14. Одреди све троцифрене бројеве који су 25 пута већи од збира својих цифара.  МЛ 2013-2 Н380 

 


