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 На међународним математичким такмичењима средњошколци из Србије 

редовно постижу резултате на које сви можемо бити поносни. У последње три године 

Република Србија на Балканској математичкој олимпијади увек је освајала једно од 

прва три места (2016. године чак прво место). На Међународној математичкој 

олимпијади одржаној 2017. год. у Рио де Жанеиру (Бразил), наша екипа је освојила 

врло високо 18. место у конкуренцији од 111 земаља из свих крајева света (поређења 

ради, на последњим спортским Олимпијским играма, такође у Рио де Жанеиру, 2016. 

године, Република Србија је по броју освојених медаља заузела 31. место), а 2018. 

године је овај пласман додатно поправила, завршивши такмичење на чак 13. месту на 

планети, са освојене освојивши две златне, две сребрне и две бронзане медаље, што је 

најбољи биланс медаља у историји учешћа наше земље (у свим њеним инкарнацијама) 

на ММО (једини претходни пут су две златне медаље освојене још далеке 1978. 

године, када су освојене још и две сребрне али и само једна бронзана медаља; и то, 

како су предвиђала тадашња правила, у тиму од 8 ученика, селектованих широм 

тадашње Југославије, наспрам садашњих 6 ученика, селектованих из Србије). 

 Екипа која представља земљу на међународним математичким такмичењима 

бира се кроз низ такмичења, почев од општинског нивоа па закључно са Српском 

математичком олимпијадом и додатним изборним такмичењем за одабир олимпијске 

екипе. Наравно, сврха такмичења није само да се одабере шест најбољих ученика, већ и 

да код свих који учествују подстакне интересовање за математику и побуди 

такмичарски дух. Стога Државна комисија с пажњом припрема задатке за све нивое 

такмичења, трудећи се (некада с више, а понекад ипак, признајемо, с нешто мање 

успеха) да нађе прави баланс у погледу тежине задатака за сваки ниво, разноврсности 

математичких области из којих се задаци постављају итд.  

 Предавање ће се састојати из три целине. У првој целини биће презентован 

систем такмичења у земљи, разматране неке његове позитивне и негативне стране и 

разматран простор за побољшања. Такође ће бити анализиран учинак измена уведених 

у Правилник о такмичењима пре две сезоне, нарочито у погледу избора оних шест 

ученика који на крају стичу част и обавезу да представљају земљу на међународним 

такмичењима, а које су уведене по угледу на земље које традиционално остварују 

високе пласмане, све са жељом да, иако можемо бити, као што је већ речено, генерално 

врло задовољни учинком наших ученика, искористимо сваку прилику за додатно 

побољшање тих резултата.  

 У другој целини биће презентовани одабрани задаци са свих нивоа такмичења. 

Биће указано на то с чим се наши ученици углавном добро сналазе а шта им често 

задаје проблема, биће наглашене неке лепе идеје као и неке типичне грешке итд.  

 Најзад, последња целина је предвиђена за дискусију. Предавачи су 

дугогодишњи чланови Комисије и имају вишегодишње искуство с руковођењем екипе 



Србије на међународним такмичењима, па верујемо да се у овој целини могу јавити 

занимљиве теме за дискусију. 

 

О Српској математичкој олимпијади 

 

 У математичкој гимназији у Београду је 30. и 31. марта 2018. године одржана 

12. по реду Српска математичка олимпијада. На такмичењу је учествовало 30 

такмичара средњих школа. Како је један од основних циљева овог такмичења избор 

екипе Републике Србије за међународна такмичења, пре свега за Међународну 

математичку олимпијаду, такмичење је осмишљено по угледу на ММО. Према томе, 

такмичење траје два дана, током сваког дана раде се по три задатка, при чему сваки 

задатак вреди по 7 бодова. Сличност са ММО не завршава се на техничким детаљима, 

већ се комисија труди да задаци за СМО по концепцији а и по тежини осликавају 

задатке са ММО, желећи да се на тај начин постигну што вернији услови, те да као 

последица тога буде изабрана екипа која ће заиста најбоље представљати Србију на 

ММО. 

 Након прегледа задатака као најуспешнији су се показали 

 1. Алекса Милојевић, ученик трећег разреда, 

као и 

 2. Павле Мартиновић, ученик трећег разреда, 

обојица са по 29 бодова, а за њима су ишли 

 3. Јелена Иванчић, ученица другог разреда, 

 4. Владимир Виктор Мирјанић, ученик трећег разреда, 

 5. Игор Медведев, ученик четвртог разреда, 

 6. Добрица Јовановић, ученик првог разреда, 

сви из Математичке гимназије у Београду, са оствареним скором од 27, 25, 24 и 23 

бода. Како налажу пропозиције, ових шест ученика су се квалификовали у екипу 

Републике Србије за Балканску међународну олимпијаду. 

 Међутим, специфична околност ове године била је та што је управо Србија била 

домаћин Балканске математичке олимпијаде, те је на основу тога имала могућност да 

пошаље још једну екипу (тзв. Србија Б) на такмичење (у незавничној конкуренцији). 

Ову екипу чинили су наредних шест ученика: 

 7. Јован Торомановић, ученик 2. разреда Математичке гимназије у Београду; 

 8. Никола Павловић, ученик 4. разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у 

Новом Саду; 

 9. Марко Медведев, ученик 4. разреда Математичке гимназије у Београду; 

 10. Лазар Корсић, ученик 3. разреда Математичке гимназије у Београду; 

 11. Александар Милосављевић, ученик 2. разреда Гимназије „Светозар 

Марковић“ у Нишу; 

 12. Милош Милићев, ученик 2. разреда Математичке гимназије у Београду, 

са оствареним скором од 22, 21, 20, 19, 18 и 18 бодова. 

 Поменимо још само податак да је Комисија на СМО, по правилима ММО, 

одлучила да додели 3 златне, 5 сребрних и 8 бронзаних медаља, као и 5 похвала. 

 

 



О Балканској математичкој олимпијади 

 

 
 

 У Београду је, од 7. до 12. маја 2018, у студентском одмаралишту „Радојка 

Лакић“ на Авали одржана 35. по реду Балканска математичка олимпијада. Малочас су 

наведени састави две екипе које су представљале Србију, руководство прве екипе 

чинили су Бојан Башић и Владо Уљаревић, Природно-математички факултет у Новом 

Саду, а руководство друге екипе Милош Милосављевић, Гимназија „Светозар 

Марковић“ у Нишу и Соња Чукић, Математичка гимназија у Београду. 

 Следећа табела приказује успех ученикана овом такмичењу. 

 

Ученик/Задатак 1 2 3 4 Укупно  

СРБИЈА 

Алекса Милојевић 10 10 10 10 40 златна медаља 

Павле Мартиновић 10 10 10 10 40 златна медаља 

Јелена Иванчић 10 9 10 10 39 сребрна медаља 

Игор Медведев 10 10 10 6 36 сребрна медаља 

Добрица Јовановић 
10 7 10 0 27 

бронзана 

медаља 

Владимир Виктор 

Мирјанић 
10 0 1 0 11 похвала 

СРБИЈА Б 

Никола Павловић 10 10 10 9 39 сребрна медаља 

Јован Торомановић 
10 1 10 7 28 

бронзана 

медаља 

Марко Медведев 
10 8 0 7 25 

бронзана 

медаља 

Милош Милићев 
10 5 0 8 23 

бронзана 

медаља 

Александар 

Милосављевић 
10 1 10 0 21 

бронзана 

медаља 

Лазар Корсић 
0 9 10 0 19 

бронзана 

медаља 

 



 У незваничном пласману земаља, прва екипа је са 193 поена освојила треће 

место, док је друга екипа са 155 поена шеста по учинку (рачунајући и сталне и 

гостујуће земље). 

 Додељено је 11 златних медаља (9 у званичној и 2 у незваничној конкуренцији), 

18 сребрних медаља (14 у званичној и 4 у незваничној конкуренцији) и 46 бронзаних 

медаља (19 у званичној и 27 у незваничној конкуренцији). 

 У следећој табели дајемо незваничан пласман земаља учесница према укупном 

броју освојених поена. У заградама је наведен број златних, сребрних, односно 

бронзаних медаља које је земља освојила. 

 

Сталне учеснице Гостујуће учеснице 

1. Бугарска (3,3,0) 230 Казахстан (2,1,2) 179 

2. Румунија (4,2,0) 223 СРБИЈА Б (0,1,5) 155 

3. СРБИЈА (2,2,1) 193 Саудијска Арабија (0,0,6) 123 

4. Турска (0,4,1) 182 Италија (0,1,4) 113 

5. Грчка (0,3,1) 135 Азербејџан (0,0,4) 108 

6. Молдавија (0,0,5) 117 Велика Британија (0,1,3) 104 

7. Босна и Херцеговина (0,0,5) 115 Туркменистан (0,0,3) 89 

8. Македонија (0,0,2) 68   

9. Црна Гора (0,0,2) 54   

10. Албанија (0,0,1) 52   

11. Кипар (0,0,1) 42   

 

 Више информација о овогодишњем такмичењу могуће је наћи на званичном 

сајту https://bmo2018.dms.rs. На читаву организацију такмичења Србија може бити 

поносна, будући да су сви ситни проблеми (који се практично не могу избећи) 

решавани у лету и најчешће „иза кулиса“, те су коментари иностраних делегација били 

изношени искључиво у суперлативу (иако међу њима има и оних који се иначе не либе 

да упуте критике уколико сматрају да је то смислено). 

  

О изборном такмичењу 

 

 „Завршна рунда“, у којој је одређена екипа Србије за Међународну математичку 

олимпијаду, одржана је 26. и 27. маја на Природно-математичком факултету у Новом 

Саду. Подсетимо се, пре две године је реформисан систем избора екипе Србије за 

ММО. Према садашњем систему, након СМО се одржава још једно такмичење 

(конципирано на исти начин као СМО, тј. као ММО), на које се позивају првих 12 

ученика са СМО. По завршетку овог такмичења за сваког ученика се рачуна збир 

бодова освојених на СМО и на изборном такмичењу, и притом се ученицима који су у 

текућој школској години освојили златну медаљу на Балканијади на овај збир додаје 

још 7 бодова, а ученицима који су освојили сребрну се додају још 3 бода. Првих шест 

ученика по укупној суми чине екипу Србије на ММО. 



 Након узимања свега у обзир, настале су неке промене у односу на првобитан 

поредак, те су се, коначно, у екипу Србије за ММО пласирали: Алекса Милојевић (29 + 

36 + 7 = 72 бода), Игор Медведев (24 + 33 + 3 = 60 бодова), Павле Мартиновић (29 + 

22 + 7 = 58 бодова), Јелена Иванчић (22 + 29 = 51 бод), Јован Торомановић (27 + 21 + 

3 = 51 бод) и Никола Павловић (21 + 22 + 3 = 46 бодова). Конкуренција је била збиља 

тесна, будући да су наредна два ученика у укупном збиру имали 45, односно 44 бода, 

тј. свега бод односно два бода мање у односу на последњепласираног члана екипе. 

 Било каква реформа обично има и своје подржаваоце а и своје критичаре, па 

тако стоје ствари и с овим уведеним додатним кругом такмичења. Будимо реални, 

заиста има и позитивних и негативних страна новог система избора екипе. Од 

негативних страна може се истаћи, пре свега, чињеница да се неизвесност и 

ишчекивање код ученика хоће ли баш он успети да се избори за то да поносно 

представља своју земљу на ММО продужава за безмало два месеца. (А, с друге стране, 

ипак и то има своју позитивну страну, будући да се ученици на овај начин спречавају 

да се превише „опусте“, јер су свесни да место у екипи није извесно и поред доброг 

учинка на СМО. Но, било како било, свакако није пријатан осећај накнадног 

„испадања“ из прве шесторке, а што се, нажалост, десило оба пута откако је уведен 

нови систем.) Позитивних пак страна, верујемо, има више, чиме смо се и руководили 

када смо одлучили да уведемо овај систем. Само време може дати коначан суд, али 

ипак приметимо следеће. Прошле године, први пут откако је уведен нови систем, екипа 

Србије на ММО у Рио де Жанеиру је освојила врло високо 18. место (поређења ради, 

на спортским олимпијским играма одржаним годину дана пре тога, игром случаја 

такође у Рио де Жанеиру, Србија се по освојеним медаљама нашла на 32. позицији, 

што је медијски окарактерисано као одличан успех). Ове године на ММО Србија је 

освојила такорећи невероватно 13. место, освојивши две златне, две сребрне и две 

бронзане медаље, што је најбољи биланс медаља у историји учешћа наше земље (у 

свим њеним инкарнацијама) на ММО (једини претходни пут су две златне медаље 

освојене још далеке 1978. године, када су освојене још и две сребрне али и само једна 

бронзана медаља; и то, како су предвиђала тадашња правила, у тиму од 8 ученика, 

селектованих широм тадашње Југославије, наспрам садашњих 6 ученика, селектованих 

из Србије)!! 

 У наставку прилажемо задатке са ових такмичења, као и са Међународне 

математичке олимпијаде. 



Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja
Druxtvo matematiqara Srbije

12. SRPSKA MATEMATIQKA OLIMPIJADA
UQENIKA SREDǋIH XKOLA

30. mart 2018.

Prvi dan

Kru�nica upisana u 4ABC ima centar u taqki I i dodiruje stranicu BC1.
u taqki D. Na du�ima BI i CI odabrane su taqke P i Q, redom, takve da
va�i ]BAC = 2 ] PAQ. Dokazati: ]PDQ = 90◦.

Dat je prirodan broj n, n > 1. Ceo broj x zovemo krasnim ako je ostatak2.
broja x2 pri deǉeǌu sa n neparan. Dokazati da ne postoji vixe od 1+b

√
3nc

uzastopnih krasnih prirodnih brojeva.

U ravni je dato n pravih me�u kojima nikoje dve nisu paralelne i nikoje3.
tri se ne seku u jednoj taqki. Pod preseqnim taqkama smatramo sve taqke
u kojima se seku neke dve od ovih pravih.

a) Dokazati da postoji prava sa qije se svake strane nalazi bar po⌊
(n− 1)(n− 2)

10

⌋
preseqnih taqaka (taqke na toj pravoj se ne raqunaju).

b) Za koje vrednosti n se mo�e dosti�i jednakost?

Vreme za rad 270 minuta.
Rexeǌa zadataka detaǉno obrazlo�iti.

Svaki zadatak vredi 7 bodova.



Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja
Druxtvo matematiqara Srbije

12. SRPSKA MATEMATIQKA OLIMPIJADA
UQENIKA SREDǋIH XKOLA

31. mart 2018.

Drugi dan

Dokazati da postoji taqno jedan polinom P (x) s realnim koeficijentima4.
za koji je polinom

(x+ y)1000 − P (x)− P (y)

deǉiv polinomom xy − x− y.

Neka su a i b neparni prirodni brojevi ve�i od 1. Posmatrajmo tablu a× b5.
kojoj nedostaju poǉa (2, 1), (a − 2, b) i (a, b) (pod poǉem (i, j) podrazumeva-
mo poǉe u preseku vrste i i kolone j). Pretpostavimo da je ovakva tabla
poploqana pomo�u 2× 1 domina i 2× 2 kvadrata (domine se mogu rotirati).

Dokazati da je upotrebǉeno bar
3

2
(a+ b)− 6 domina.

Za zadat prirodan broj k, neka je nk najmaǌi prirodan broj takav da postoji6.
konaqan skup A celih brojeva sa slede�im osobinama:

• za svako a ∈ A postoje x, y ∈ A (ne obavezno razliqiti) takvi da

nk | a− x− y;

• ne postoji podskup B skupa A za koji va�i |B| 6 k i

nk |
∑
b∈B

b.

Dokazati da za sve k, k > 3, va�i

nk <

(
13

8

)k+2

.

Vreme za rad 270 minuta.
Rexeǌa zadataka detaǉno obrazlo�iti.

Svaki zadatak vredi 7 bodova.



35. BALKANSKA MATEMATIQKA OLIMPIJADA
Beograd, Srbija (9. maj 2018)

Language: Serbian

Zadatak 1.
Qetvorougao ABCD je upisan u kru�nicu k, pri qemu va�i AB > CD i prava AB nije
paralelna sa CD. Taqka M je presek dijagonala AC i BD, a podno�je normale iz M na
AB je taqka E, pri qemu je E na du�i AB. Ako je EM simetrala ]CED, dokazati da je
AB preqnik kru�nice k.

Zadatak 2.
Neka je q pozitivan racionalan broj. Dva mrava se inicijalno nalaze u istoj taqki X
u ravni. U n-tom minutu (n = 1, 2 . . . ) svaki od ǌih bira da li �e se kretati ka severu,
istoku, jugu ili zapadu, i potom prelazi distancu od qn metara. Posle celog broja minuta,
oni se ponovo nalaze u istoj taqki u ravni (ne nu�no taqki X), a dotle pre�ene putaǌe
im nisu potpuno identiqne. Odrediti sve mogu�e vrednosti broja q.

Zadatak 3.
Ana i Bojan igraju slede�u igru. Pred ǌima se nalaze dve neprazne gomile novqi�a.
Naizmeniqno, poqev od Ane, svako bira gomilu na kojoj je paran broj novqi�a i premexta
polovinu novqi�a s te gomile na drugu gomilu. Igra se zavrxava ukoliko igraq na potezu
ne mo�e da odigra potez, u kom sluqaju drugi igraq pobe�uje. Odrediti sve parove (a, b)
prirodnih brojeva takvih da, ukoliko gomile na poqetku imaju a i b novqi�a, redom,
Bojan ima pobedniqku strategiju.

Zadatak 4.
Na�i sve proste brojeve p i q takve da 3pq−1 + 1 deli 11p + 17p.

Vreme za izradu: 4 sata i 30 minuta.
Svaki zadatak vredi 10 poena.



Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja
Druxtvo matematiqara Srbije

IZBORNO TAKMIQEǋE ZA UQEX�E NA
ME�UNARODNOJ MATEMATIQKOJ OLIMPIJADI

26. maj 2018.

Prvi dan

1. Dokazati da postoji beskonaqno mnogo prirodnih brojeva n takvih da je bar jedan
od brojeva 22

n

+ 1 i 20182
n

+ 1 slo�en.

2. Neka je n zadat prirodan broj i neka su x1, x2, . . . , xn pozitivni realni brojevi.
Dokazati:

x1(1− x21) + x2(1− (x1 + x2)
2) + · · ·+ xn(1− (x1 + x2 + · · ·+ xn)

2) <
2

3
.

3. Ana i Boba igraju slede�u igru.

1◦ Najpre Boba nacrta 4ABC i bira unutar ǌega taqku P .

2◦ Zatim Ana i Boba naizmeniqno, poqev od Ane, biraju tri razliqite per-
mutacije σ1, σ2 i σ3 skupa {A,B,C}.

3◦ Naposletku, Ana crta proizvoǉan 4V1V2V3.

Za i = 1, 2, 3, neka je ψi transformacija sliqnosti u ravni koja slika taqke
σi(A), σi(B) i σi(C) redom u taqke Vi, Vi+1 i Xi (uzimamo V4 = V1), pri qemu
je 4ViVi+1Xi u spoǉaxǌosti 4V1V2V3. Najzad, oznaqimo Qi = ψi(P ). Ana pobe�uje
ako su 4Q1Q2Q3 i 4ABC sliqni (pri nekom redosledu temena), a u suprotnom
pobe�uje Boba. Ko ima pobedniqku strategiju?

Vreme za rad 270 minuta.
Rexeǌa zadataka detaǉno obrazlo�iti.



Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja
Druxtvo matematiqara Srbije

IZBORNO TAKMIQEǋE ZA UQEX�E NA
ME�UNARODNOJ MATEMATIQKOJ OLIMPIJADI

27. maj 2018.

Drugi dan

4. Nazovimo pravim jednakokrakim trapezom jednakokraki trapez qiji kraci nisu
paralelni (dakle, paralelogrami i pravougaonici nisu pravi jednakokraki tra-
pezi). Posmatramo podelu pravougaonika na n (mogu�e razliqitih) pravih je-
dnakokrakih trapeza. Za takvu podelu ka�emo da je striktna ako unija nikojih i
trapeza u podeli, za 2 6 i 6 n, ne qini pravi jednakokraki trapez (drugim reqima,
podela je striktna ako se ne mo�e dobiti od neke podele tog pravougaonika na
maǌe od n pravih jednakokrakih trapeza, dodatnim deǉeǌem nekih trapeza iz
podele na nove trapeze). Dokazati da za sve prirodne brojeve n, n > 9, postoji
striktna podela pravougaonika 2017× 2018 na n pravih jednakokrakih trapeza.

5. Neka je H ortocentar oxtrouglog 4ABC, AB 6= AC, i neka je F , F 6≡ A, taqka
na opisanoj kru�nici tog trougla za koju va�i ]AFH = 90◦. Taqka K je cen-
tralnosimetriqna slika taqke H u odnosu na taqku B, taqka P je takva da va�i
]PHB = ]PBC = 90◦, a taqka Q je podno�je normale iz taqke B na pravu CP .
Dokazati da prava HQ dodiruje kru�nicu opisanu oko 4FHK.

6. Za prirodan broj n, definiximo

cn = min
(z1,z2,...,zn)∈{−1,1}n

|z1 · 12018 + z2 · 22018 + z3 · 32018 + . . .+ zn · n2018|.

Da li je niz (cn)n∈N ograniqen?

Vreme za rad 270 minuta.
Rexeǌa zadataka detaǉno obrazlo�iti.



Ponedeǉak, 9. jul 2018.

1. zadatak. Neka je Γ opisana kru�nica oxtrouglog trougla ABC. Taqke D i E
nalaze se na du�ima AB i AC, redom, tako da va�i AD = AE. Simetrale du�i BD i
CE seku kra�e lukove AB i AC kru�nice Γ u taqkama F i G, redom. Dokazati da su
prave DE i FG paralelne (ili jednake).

2. zadatak. Na�i sve prirodne brojeve n > 3 za koje postoje realni brojevi a1, . . . , an+2,
takvi da je an+1 = a1, an+2 = a2 i

aiai+1 + 1 = ai+2

za sve i ∈ {1, 2, . . . , n}.

3. zadatak. Antipaskalov trougao je tablica u obliku jednakostraniqnog trougla
koja se sastoji od brojeva tako da, osim za brojeve u posledǌem redu, va�i da je svaki
broj jednak apsolutnoj vrednosti razlike dva broja koja su neposredno ispod ǌega. Na
primer, slede�a tablica je antipaskalov trougao sa qetiri reda, koji se sastoji od
svih prirodnih brojeva od 1 do 10.

4

2 6

5 7 1

8 3 10 9

Da li postoji antipaskalov trougao sa 2018 redova koji se sastoji od svih prirodnih
brojeva od 1 do 1 + 2 + · · ·+ 2018?

Language: Serbian Vreme za rad: 4 sata i 30 minuta.
Svaki zadatak vredi 7 poena.

Serbian (srp), day 1



Utorak, 10. jul 2018.

4. zadatak. Pozicija je svaka taqka (x, y) u ravni takva da su x i y prirodni brojevi
ne ve�i od 20.

Na poqetku, svaka od 400 pozicija je slobodna. Andrijana i Bojan igraju igru u
kojoj naizmeniqno povlaqe poteze, pri qemu Andrijana igra prva. U svakom svom potezu
Andrijana postavǉa novi crveni kamenqi� na slobodnu poziciju tako da je rastojaǌe
izme�u svake dve pozicije na kojima se nalazi crveni kamenqi� razliqito od

√
5. U

svakom svom potezu Bojan postavǉa novi plavi kamenqi� na neku slobodnu poziciju.
(Pozicija na kojoj se nalazi plavi kamenqi� mo�e biti na bilo kom rastojaǌu od
drugih pozicija na kojima se nalazi neki kamenqi�.) Igra se zavrxava kada neko od
ǌih ne mo�e povu�i potez.

Odrediti najve�e K tako da Andrijana sigurno mo�e postaviti barem K crvenih
kamenqi�a, bez obzira na to kako Bojan postavǉa plave kamenqi�e.

5. zadatak. Neka je a1, a2, . . . beskonaqan niz prirodnih brojeva. Pretpostavimo da
postoji prirodan broj N > 1 takav da je za sve n > N

a1
a2

+
a2
a3

+ · · ·+ an−1

an
+

an
a1

ceo broj.
Dokazati da postoji prirodan broj M takav da je am = am+1 za sve m > M .

6. zadatak. Neka je ABCD konveksan qetvorougao takav da je AB ·CD = BC ·DA. Taqka
X nalazi se u unutraxǌosti qetvorougla ABCD tako da va�i

^XAB = ^XCD i ^XBC = ^XDA.

Dokazati da je ^BXA+ ^DXC = 180◦.

Language: Serbian Vreme za rad: 4 sata i 30 minuta.
Svaki zadatak vredi 7 poena.

Serbian (srp), day 2


