
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ЧАС  3. 
 

1. Решити једначину |   |     |   |   . 
Решење: задатак нема решеоe јер се дпбија да је |   |    , штп је немпгуће. 

2. Решити једначину         |   |     . 
Решење:              . 

3. Решити једначину |    |        . 
Решење: x=2023 и x=-1985. 

4. Кпликп изнпси збир свих решеоа једначине  |  |   ||   ? 

Решење: Израз ппд апсплутнпм вреднпсти са леве стране једнакпсти мпже имати вреднпст 3 и -3. 
Једначина    |   |                     |   |                            , штп значи 
да је збир решеоа -2. 

5. Кпликп решеоа има једначина |     | ||           

Решење: Два решеоа. Из  |     | ||        дпбијамп:      | |         

      | |         Прва једначина нема решеое, друга има решеоа           
       . 

6. Решити једначину  
 

  
 

|   |

 
    

    
  

Решење: Услпв је        пднпснп     . Решаваоем дпбијамп              
 

|   |
 , пднпснп 

    

|   |
      |   |        чијим решаваоем дпбијамп               . 

7. Решити једначину                      
Решење: Сигурни сабирци су 17 и 18, штп значи да треба да дпдамп 16 да би укупан збир бип 51. Првп 
решеое је x=16. Другп решеое је x= -15, јер је збир брпјева пд -15 дп 15 нула, пстају ппет 16, 17, 18 у 
збиру 51. 

8. Миленкп и Мира впзе бицикл на бициклистичкпј стази. Обпје се крећу сталним брзинама пд старта дп 

циља. Од старта дп циља Мира је впзила 7 минута брзинпм пд 6 
 

 
, а Миленкп је прешап стартну линију 

60 секунди ппсле Мире. Миленкп је циљну линију прешап кад и Мира. Кплика је Миленкпва брзина? 
Решење: Пређени пут за пбпје је исти s1=s2 и дпбијамп га кап прпизвпд брзине и прптеклпг времена, тј 
s1=v1*t1, s2=v1*t2. Датп је t2=t1-60s, кад све заменимп у s1=s2, дпбијамп: 

  
 

 
                   , пдакле је   = 7 

 

 
. 

9. Брзина кпјпм се бициклиста пеое уз брдп је 10 
  

 
, а брзина спуштаоа је 15 

  

 
  Кплика је дужина усппна, 

акп је време спуштаоа за 10 минута маое пд времена пеоаоа уз брдп? 
Решење: Сличнп предхпднпм задатку, пређени пут је исти у пдласку и ппвратку, а време се разликује. 10 

минута је  
 

 
  сата. Ппставља се једначина 10*t1=15*(t1- 

 

 
), пдакле је t1= 

 

 
 сата, дужина усппна је 5 km. 

10.  У једнпј средопј шкпли има укупнп 600 ученика. У првпм разреду има двапут  више ученика негп у 
четвртпм. Брпј ученика у другпм и трећем разреду заједнп једнак је укупнпм брпју ученика у првпм и 

четвртпм разреду, а брпј ученика у трећем разреду изнпси  
 

 
  брпја ученика другпг разреда. За кпликп је 

брпј ученика првпг разреда већи пд брпја ученика трећег разреда? 
Решење: Први разред 200 ученика, други разред 175, трећи разред 125 ученика и четврти 100 ученика, у 
првпм разреду је 75 ученика више у пднпсу на трећи разред. 
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