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1. Старији брат пешачи од куће до школе 15, а млађи 20 минута. После колико 

минута ће старији брат стићи млађег ако је млађи пошао 2,5 минута раније? 

 

2. Пошто је прешао 9 km и половину остатка пута, пешаку је остало још 2 km и 

трећина целог пута. Колики је цео пут? 

 

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. На прослави рођендана окупило се деветоро деце. Да ли је могуће да свако од њих 

познаје од раније тачно троје деце? 

 

5. На једном такмичењу учестовало је 38 ученика. За наредно такмичење 

квалификовали су се сви ученици који су урадили барем три од пет задатих 

задатака. Ако су сви ученици решили укупно 83 задатка, доказати да су се најмање 

три ученика квалификовала за наредно такмичење. 

 

6. У равни 𝛼 је задато пет правих које се секу у једној тачки.. Доказати да међу њима 

постоје бар две праве које граде угао мањи од 37°. 
 

7. Човек има највише 32 зуба. Доказати да се у школи која има 2000 ученика увек 

може формирати група у којој је бар 61 ученик, при чему сви чланови групе имају 

једнак број зуба.  

 

8. Група од 64 дечака треба да подели 2005 кликера. Доказати да ма како их они 

међусобно делили, сигурно ће се наћи два дечака који су добили једнак број 

кликера. 

 

9. 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? 

 

10.  Један господар је обећао свом слуги годишњу плату од 800 динара и једно одело. 

После 10 месеци господар је отпустио слугу и платио му је са 650 динара и оделом. 

Колико кошта слугино одело? 
  



 

РЕШЕЊА 

 

1. Ако од куће до школе путују 15 односно 20 минута имамо: 15 ∗ 𝑣1 = 20 ∗ 𝑣2, односно 𝑣1 =
4

3
𝑣2 . 

Нека је заједничко време путовања док старији стигне млађег брата t. Тада имамо једнакост: 

 2,5 ∗ 𝑣2 + 𝑡 ∗ 𝑣2 = 𝑡 ∗ 𝑣1, и добијамо 𝑡 = 7,5 минута. 

 

2. Ако означимо цео пут са x, добијамо једначину 9 +
𝑥−9

2
+ 2 +

𝑥

3
= 𝑥. Цео пут је 39  km. 

3. У најгорем случају могуће је извући по 14 куглица сваке боје и прва следећа кулица ће бити 

петнаеста. Међутим, како жутих куглица има 12, а белих и црвених по 10, могуће је све ове куглице 

извући, а да се не испуни услов задатка. Дакле, најмањи број куглица које је потребно извући, а да међу 

њима сигурно буде 15 исте боје је 14 + 14 + 12 + 14 + 10 + 10 + 1 = 75. 

4. Немогуће. Збир познанстава је паран (Ако дете А познаје дете Б, онда и дете Б познаје дете А). Ако 

би свако дете имало по три познаника, онда би број познанстава био 3*9=27, дакле непаран. 

5. Нека је 35 ученика урадило по не више од два задатка. То је укупно мање или једнако 70 задатака. 

Преостало је 13 задатака. Дакле, најмање три ученика је урадило барем по три задатка. 

6. Пет правих граде 10 углова који осим заједничких кракова немају других заједничких тачака. Ако не 

би постојао угао мањи од  37° онда би збир углова био већи или једнак од 10 * 37°=370°, а то је 

немогуће. 

7. Све ученике распоредимо у 33 класе(оне који имају 0, 1, 2, ... , 32 зуба). Како је 2000:33>60, то 

постоји група ученика у којој их има барем 61, а сви чланови те групе имају подједнак број зуба. 

8. Претпоставимо супротно, да су сви добили различит број кликера. Најмањи могући збир тада је 0 + 1 

+ 2 + ... + 62 + 63 = 2016 > 2005. То значи да је такав распоред немогућ, тј. да постоје два ученика са 

истим бројем кликера. 

9. Нека је тражени шестоцифрени број 7abcde . Тада важи: 7 5 7abcde abcde  . Одавде је e = 5,    a = 1. 

Сада имамо: 71 5 5 1 57bcd bcd  , одакле важи:  

710005 + 10bcd = 5 ∙ (100057 + 100bcd ) 

710005 + 10bcd  = 500285 + 500bcd  

490bcd  = 209720 

bcd  = 428. 

Дакле, то је број 142857. 

 

10. За 2 месеца мање од годину дана, слуга  је добио 150 динара мању плату. Дакле, за 12 месеци би 

добио 6 * 150 = 900 динара. Како је речено да ће за годину дана добити 800 динара и одело, одело 

кошта 100 динара. 
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