
 

 

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ЧАС 18. 18.6.2020. 

 
1. У троуглу ABCугао ∢𝐵𝐴𝐶 = 40𝑜 , ∢𝐴𝐵𝐶 = 20𝑜  и AB-BC=10cm. Ако симетрала угла ∢𝐴𝐶𝐵 сече 

праву AB у тачки M одреди дужинуCM. 

 

2. За углове троугла  важи ∢𝐴𝐶𝐵 = 90𝑜 , ∢𝐴𝐵𝐶 = 2 ∙ ∢𝐶𝐴𝐵. Катета BC=8cm. Тачка M је средиште 

хипотенузе AB, а тачкаNје средиште катете AC и тачка P  је средиште дужи AM. Израчунај дужину 

изломљене линије BCMNPA. 

 

3. Одреди збир свих целобројних решења неједначине −3 ≤
2−𝑥

4
< 3. 

 

4. Дати су скупови А = {𝑥|𝑥𝜖𝑍 и |𝑥 < 3|}, 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑁 и − 3 < 𝑥 − 1 < 4}, 𝐶 = {𝑥|𝑥 ∈
𝑁 и 𝑥 је делилац броја 12}. Одреди 𝐴 ∩ (𝐵\𝐶). 

 

5. Бициклиста је пошао из места А у место Б где је требало да стигне у одређено време. Закасниће 2 

сата ако буде возио брзином од 35
𝑘𝑚

ℎ
. Ако буде возио брзином од 50

𝑘𝑚

ℎ
  стићи ће један сат раније. 

Колико је растојање између поменутих градова? 

 

6. Раставити број 60 на 2 сабирка тако да већи сабирак подељен мањим даје количник 2 и остатак 3. 

 

7. Неки посао 16 радника заврши за 15 дана, радећи дневно по 9 сати. За колико дана би био завршен 

исти посао ако 18 радника ради 8 сати дневно? 

 

8. Неки посао 25 радника треба да заврши за 18 дана. Ако се после 12 дана њима придруже још 5 

радника, колико дана пре рока ће завршити тај посао? 

 

9. Мира је на 10 листића написала 10 узастопних природних бројева(на сваком по један), па је један 

листић изгубила. Када је сабрала бројеве на листићима који су јој остали, збир је био 2014. Који је 

број на листићу  који је Мира изгубила? 

 

10. Уместо слова треба написати одговарајуће цифре тако да једнаким словима одговарају једнаке 

цифре и различитим словима различите цифре: 

а) ЦАР+ЦАР=КРАЉ                                                  б)  ЈАБУКЕ+КРУШКЕ=ПРОБАЈ. 
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