
 
ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

6. РАЗРЕД 
 

 

ДИРИХЛЕОВ  ПРИНЦИП 

 

1. У једној школи има 1100 ученика. Докажи да постоје 4 ученика који свој рођендан 

славе истога дана и бар два ученика који имају исте иницијале (иницијал је двословна 

ознака која подразумева прво слово имена и прво слово презимена једне личности).  

2. Сваки од 30 ученика једног оделења поклонио је школској библиотеци по неку књигу. 

Највише, 7 књига, поклонио је Дуле. Доказати да постоји бар 5 ученика који су 

поклонили исти број књига.  

3. Према најновијем попису становништва у држави Алгебри живи 5 милиона становника. 

Истраживања показују да сваки становник Алгебре има не више од 300 000 власи косе 

на глави. Докажи да бар 17 становника Алгебре има исти број власи косе на глави.  

4. У кутији се налази 11 белих и 8 црвених куглице. Колико најмање куглица треба узети 

из кутије (без гледања), да би међу њима сигурно биле 3 црвене куглице ? 

5. У врећи се налази 75 лоптица разних боја: по 18 црвених, плавих и жутих, док су остале 

црне. Колико најмање лоптица треба узети случајним извлачењем из кутије да би међу 

њима било не мање од 9 лоптица исте боје. 

6. Међу 100 произвољних природних бројева постоји бар 34 броја која при дељену са 3 

имају исти остатак. Доказати. 

7. Дато је 99 произвољних простих бројева. Доказати да се бар 25 датих простих бројева 

завршава истом цифром. Да ли тврђење важи за 98 простих бројева ? 

8. Доказати да се од произвољних 6 целих бројева могу изабрати два броја чија је разлика 

дељива са 5.   

9. Тепих димензија 4 m х 4 m прогризли су мољци и направили 15 рупа занемарљиве 

вели-чине. Може ли се исећи комад тепиха димензија 1 m х 1 m на коме нема рупа?  

10. У квадрату чија је страница 10 cm на случајан начин је распоређено 5 тачака. Доказати 

да постоје две тачке чије је растојање мање од 10 cm. 

11. У једнакостраничном троуглу странице  5 cm на случајан начин је распоређено 26 

тачака. Доказати да при ма ком распореду датих тачака постоје бар две тачке чије 

растојање је мање од 1 cm.  

12. Правоугаоник чије странице имају дужину 5cm и 9 cm подељен је на 10 мањих правоу-

гаоника тако да су мерни бројеви страница добијених правоугаоника природни бројеви. 

Доказати да међу добијеним правоугаоницима постоје бар два чије су површине 

једнаке. 

13. Група од 18 дечака је добила 150 кликера. Могу ли поделити кликере тако да сваком од 

њих припадне различит број кликера? 
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