
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

19. час,  3.6.2021. 

 

1) Различитим словима одговарају различите цифре и важи ЛЕТО+ЛЕПО=ТОПЛО. Колики је збир 

цифара које одговарају словима речи ТОПЛО? 

2) Ако различитим словима одговарају различите цифре и важи УДАР+УДАР=ДРАМА, колико 

износи збир цифара којима одговарају слова А и М? 

3) У кутији се налази 100 куглица: 28 црвених, 20 зелених, 12 жутих, 20 плавих, 10 белих и 10 црних. 

Колико најмање куглица треба извадити из кутије да би међу њима сигурно било 15 куглица исте 

боје? 

4) Марија се спрема за свадбу своје ћерке и неодлучна је шта ће обући. Ципеле је изабрала, али је 

неодлучна у избору хаљине, каиша и ташне.  Свела је избор на 4 хаљине, 3 каиша и 2 ташне. На 

колико различитих начина Марија може да изабере хаљину, каиш, ташну и ципеле које ће обући 

тог дана?(Избор једног одевног предмета не утиче на избор другог.) 

5) Тања је за време ванредног стања због корона вируса помагала бака Мари и бака Дани. Сваког 

дана прво би отишла у продавницу, а затим у апотеку, након чега је бакама достављала купљене 

артикле. Од куће до продавнице, од продавнице до апотеке, од апотеке до бака Маре и од бака 

Маре до бака Дане постоје два различита пута, а од апотеке до бака Дане су три различита пута. 

На слици су приказани путеви које је Тања користила.  

 

 
На колико је различитих начина Тања могла да однесе потребне ствари обема бакама? 

6) Шестоцифрени број има на месту јединица цифру 7. Ако се та цифра премести на прво место, 

добија се пет пута већи број. Који је то број? 

7) Колико има природних бројева дељивих са 8, таквих да имају збир цифара 7 и производ цифара 6?  

8) Четвороцифрени број      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  је три пута већи од четвороцифреног броја     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Колико је збир 

цифара a, b и c?  

9) Средња вредност броја година 11 играча фудбалског тима је за 1 већа од средње вредности броја 

година 10 играча без капитена. За колико је број година капитена већи од средње вредности броја 

година осталих 10 играча? 

 

Домаћи задатак: 

 

1) Уместо слова треба написати одговарајуће цифре тако да једнаким словима одговарају једнаке 

цифре и различитим словима различите цифре  ЦАР+ЦАР=КРАЉ. 

2) Владимир воли да прави смути. На располагању има пет намирница: јабуку, банану, јагоде, лимун 

и малине. Смути може да направи од најмање две врсте воћа. Колико различитих укуса смутија 

Владимир може да направи од овог воћа? 

3) Колико има шестоцифрених бројева        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   који су дељиви са 18? 


