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На међународним математичким такмичењима средњошколци из Србије редовно
постижу резултате на које сви можемо бити поносни. У последње четири године
Република Србија на Балканској математичкој олимпијади увек је освајала једно од
прва три места (од тога 2016. и 2019. године прво место). Резултати на Међународној
математичкој олимпијади су још импресивнији: 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), 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 у том моменту био најбољи биланс медаља у историји учешћа наше
земље (у свим њеним инкарнацијама) на ММО (једини претходни пут су две златне
медаље освојене још далеке 1974. 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), а 2019. године постигнут је незамислив успех, када је наша
екипа освојила екипно 9. место на планети (у конкуренцији 112 земаља), са освојене
три златне, једном сребрном и две бронзане медаље!!
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. Нарочито ће бити посвећена пажња изменама у Правилнику
које ступају на снагу у предстојећој сезони такмичења, с највећим утицајем на
„такмичарску динамику“ ученика тзв. Б категорије, будући да су ти ученици заправо
најрелевантнија циљна група када је реч о аспекту популаризације математике кроз
такмичења.

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 Mатематичкој гимназији у Београду је 5. и 6. априла 2019. године одржана 13.
по реду Српска математичка олимпијада. На такмичењу су учествовала 34 ученика
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. Јелена Иванчић, ученица трећег разреда,
2. Павле Мартиновић, ученик четвртог разреда,
3. Алекса Милојевић, ученик четвртог разреда,
4. Милош Милићев, ученик другог разреда,
5. Јован Торомановић, ученик трећег разреда,
6. Владимир Виктор Мирјанић, ученик четвртог разреда,
сви из Математичке гимназије у Београду, са оствареним скором од 26, 25, 24, 23, 18 и
18 бодова. Како налажу пропозиције, ових шест ученика су се квалификовали у екипу
Републике Србије за Балканску међународну олимпијаду.
Поменимо још само податак да је Комисија на СМО, по правилима ММО,
одлучила да додели 4 златне, 5 сребрних и 7 бронзаних медаља, као и 2 похвале.

О Балканској математичкој олимпијади
У Кишињеву, престоници Молдавије, од 30. априла до 5. маја 2019. одржана је
36. по реду Балканска математичка олимпијада. Малочас је наведен састав екипе која је
представљала Србију, а руководство су чинили Душан Ђукић, Машински факултет у
Београду, и Бојан Башић, Природно-математички факултет у Новом Саду.
Следећа табела приказује успех ученика на овом такмичењу.
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У незваничном пласману земаља, Србија је завршила такмичење на првом
месту са 182 бода, испред екипе Румуније са 180 бодова и екипе Турске са 164 бода.
Посебно треба истаћи резултате Алексе и Јована, који су апсолутни победници
такмичења са максималних 40 поена (трећепласирани ученици имају по 32 поена,
међу којима је и Милош; додајмо још, Алекси је ово четврти пут да на Балканијади
осваја максималан број поена!!). Владимиров слабији резултат, као и резултати Јелене
и Павла, који су (можда мало нескромно говорећи) нешто испод њиховог реномеа (при
чему је Павлов резултат последица погрешног разумевања 4. задатка) нису бацили
озбиљнију сенку на изузетан успех екипе на овом такмичењу.
Додељено је 7 златних медаља (све у званичној конкуренцији), 23 сребрне
медаље (14 у званичној и 9 у незваничној конкуренцији) и 46 бронзаних медаља (22 у
званичној и 24 у незваничној конкуренцији), као и 9 похвала (6 у званичној и 3 у
незваничној конкуренцији).

О изборном такмичењу и Међународној математичкој олимпијади
„Завршна рунда“, у којој је одређена екипа Србије за Међународну математичку
олимпијаду, одржана је 26. и 27. маја у Математичкој гимназији у Београду. Подсетимо
се, пре три 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, састав екипе Србије се није променио (што је и
први пут откад је уведено изборно такмичење да иста екипа одлази на БМО и ММО!),
мада јесу настале неке измене у међусобном поретку ученика; нови поредак је гласио:
Павле Мартиновић (25 + 36 + 3 = 64 бода), Алекса Милојевић (24 + 28 + 7 = 59
бодова), Јелена Иванчић (26 + 31 = 57 бодова), Милош Милићев (23 + 22 + 7 = 52
бодова), Јован Торомановић (18 + 21 + 7 = 46 бодова) и Владимир Виктор Мирјанић
(18 + 21 = 39 бодова). Конкуренција је била збиља тесна, будући да су наредна три

ученика била изједначена са 37 бодова, тј. свега два бода мање у односу на
последњепласираног члана екипе. Овим је утврђена екипа која, уз вође Марка
Радовановића, Математички факултет у Београду, и Бојана Башића, Природноматематички факултет у Новом Саду, креће пут Велике Британије, где се на
Универзитету у Бату од 11. до 22. јула одржавала јубиларна 60. Међународна
математичка олимпијада.
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 прва два 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. Претпрошле 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 31.
позицији, што је медијски окарактерисано као одличан успех). Прошле године на
ММО Србија је освојила, тада смо рекли, „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 1974. 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). Ако смо то називали невероватним успехом (што и
јесте), шта онда тек рећи за ову годину, када је наша екипа освојила екипно 9. место на
планети (у конкуренцији 112 земаља), са освојене три златне (Јелена, Павле и Алекса),
једном сребрном (Милош) и две бронзане медаље (Јован и Владимир)!! Честитке
свим ученицима, пре свега освајачима златних медаља, а нарочито Јелени, која је, с
освојеним 41 бодом (свега бод мање од максимума), поред златне медаље понела кући
и посебну награду за најбољу такмичарку на ММО.
У наставку прилажемо задатке са ових такмичења, као и са Међународне
математичке олимпијаде.
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Prvi dan
1. Odrediti sve prirodne brojeve n, n > 1, koji imaju sledee svojstvo: ako
su a1 , a2 , a3 , . . . , ak svi prirodni brojevi maǌi od n i uzajamno prosti sa n,
i vai poredak a1 < a2 < a3 < · · · < ak , onda nijedan od zbirova ai + ai+1 za
i = 1, 2, . . . , k − 1 nije deǉiv sa 3.
2. Za niz nenegativnih realnih brojeva a1 , a2 , . . . , ak kaemo da je uloiv u
interval [b, c] ako postoje brojevi x0 , x1 , . . . , xk iz intervala [b, c] takvi da
vai |xi − xi−1 | = ai za i = 1, 2, . . . , k. Niz je normiran ako su svi ǌegovi
qlanovi ne vei od 1. Za zadat prirodan broj n, dokazati:
a) svaki normiran niz duine 2n + 1 je uloiv u interval [0, 2− 21n ].
b) postoji normiran niz duine 4n + 3 koji nije uloiv u [0, 2− 21n ].

3. Konveksan qetvorougao ABCD je opisan oko krunice k. Prave AD i BC
se seku u taqki P , a krunice opisane oko 4P AB i 4P CD se seku u taqki
X. Dokazati da tangente iz taqke X na krunicu k grade jednake uglove sa
pravima AX i CX.

Vreme za rad 270 minuta.
Rexeǌa zadataka detaǉno obrazloiti.
Svaki zadatak vredi 7 bodova.
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Drugi dan
4. Dat je 4ABC. Neka je A1 centralnosimetriqna slika preseqne taqke simetrale ]BAC i stranice BC, gde je centar simetrije sredina stranice BC.
Analogno definixemo taqke B1 (na stranici CA) i C1 (na stranici AB).
Presek krunice opisane oko 4A1 B1 C1 s pravom AB je skup {Z, C1 }, s pravom
BC je skup {X, A1 }, a s pravom CA je skup {Y, B1 }. Ako se normale iz taqaka
X, Y i Z na BC, CA i AB, respektivno, seku u jednoj taqki, dokazati da je
4ABC jednakokrak.
5. Na planeti X oblika lopte se nalazi 2n benzinskih pumpi. Pritom je svaka pumpa uparena s po jednom drugom pumpom, i svake dve uparene pumpe
se nalaze na dijametralno suprotnim taqkama planete. Na svakoj pumpi se
nalazi odreena koliqina benzina. Poznato je sledee: ukoliko automobil
s prethodno praznim (dovoǉno velikim) rezervoarom krene s ma koje pumpe,
uvek moe stii do pumpe s ǌom uparene (uz mogue dopuǌavaǌe benzina
na drugim pumpama tokom puta). Odrediti sve prirodne brojeve n takve da,
za ma kakav raspored 2n pumpi koji ispuǌava navedeni uslov, uvek postoji
pumpa od koje automobil moe krenuti s prethodno praznim rezervoarom
i obii sve ostale pumpe na planeti. (Smatrati da automobil troxi konstantnu koliqinu benzina po jedinici duine.)
∞
6. Nizovi (an )∞
n=0 i (bn )n=0 definisani su rekurentnim relacijama

a0 = 0,

a1 = 1,

an+1 =

2018
an + an−1 za n > 1,
n

b0 = 0,

b1 = 1,

bn+1 =

2020
bn + bn−1 za n > 1.
n

i

Dokazati:

a1010
b1009
=
.
1010
1009
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1. zadatak.
Oznaqimo sa P skup svih prostih brojeva. Nai sve funkcije f : P → P takve
da vai
f (p)f (q) + q p = f (q)f (p) + pq
za sve p, q ∈ P.
2. zadatak.
Realni brojevi a, b i c su takvi da vai 0 6 a 6 b 6 c i a+b+c = ab+bc+ca > 0.
Dokazati nejednakost
√
(a + 1) bc > 2.
Odrediti sve trojke (a, b, c) za koje se dostie jednakost.
3. zadatak.
Dat je oxtrougli raznostraniqan trougao ABC. Neka su X i Y razliqite
taqke unutar dui BC takve da je ^CAX = ^Y AB. Oznaqimo sa:
(1◦ ) K i S - redom podnoja normala iz temena B na prave AX i AY ;
(2◦ ) T i L - redom podnoja normala iz temena C na prave AX i AY .
Dokazati da se prave KL i ST seku na pravoj BC.
4. zadatak.
Rexetka je skup svih taqaka oblika (m, n), gde su m i n celi brojevi za koje
je |m| 6 2019, |n| 6 2019 i |m| + |n| < 4038. Taqke (m, n) na rexetki sa |m| = 2019
ili |n| = 2019 zovemo iviqnim. Qetiri prave x = ±2019 i y = ±2019 zovemo
ivicama. Dve taqke na rexetki su susedne ako je rastojaǌe izmeu ǌih 1.
Zeka i Meda igraju igru na rexetki. Oni igraju naizmeniqno, pri qemu Zeka
poqiǌe igru postavǉaǌem etona na taqku (0, 0), a Meda povlaqi prvi potez.
(1◦ ) U svakom svom potezu Meda uklaǌa najvixe dve iviqne taqke sa svake
od ivica.
(2◦ ) U svakom svom potezu Zeka pravi taqno tri koraka. Korak se sastoji od
pomeraǌa etona na jednu od susednih taqaka koje nisu ukloǌene.
Igra se zavrxava Zekinom pobedom qim Zeka postavi eton na neku iviqnu
taqku koja jox nije ukloǌena. Da li Zeka ima pobedniqku strategiju?
Vreme za rad: 4 sata i 30 minuta.
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Prvi dan

1.

a) Dato je 2019 razliqitih celih brojeva koji nemaju neparne proste delioce maǌe od 37. Dokazati da postoje dva od datih brojeva qiji zbir
nema neparan prost delilac maǌi od 37.
b) Da li tvreǌe ostaje taqno ako se 37 (na oba mesta) zameni sa 38?

2. Dat je 4ABC, AC 6= BC, i taqka D unutar ǌega takva da je ispuǌeno
1
]ADB = 90◦ + ]ACB. Tangente u taqki C na krunice opisane oko 4ABC
2
i 4ADC seku prave AB i AD, redom, u taqkama P i Q. Dokazati da prava
P Q polovi ]BP C.
3. Dat je prirodan broj n i krunica obima n. Na krunici su, u smeru
kazaǉke na satu, zapisani brojevi 0, 1, . . . , n − 1, u ovom redosledu i na
jednakom odstojaǌu. Svaki broj je obojen crvenom ili plavom bojom, i
postoji bar jedan nenula broj od svake boje. Poznato je da postoji skup
S ( {0, 1, . . . , n − 1}, |S| > 2, za koji vai: ako je (x, y) kruni luk qiji su
krajevi razliqite boje i qija duina je u S (gde luk posmatramo od x do y
u smeru kazaǉke na satu), tada y ∈ S. Dokazati da postoji delilac d broja
n, razliqit od 1 i n, za koji vai: ako je (x, y) kruni luk qiji su krajevi
razliqite boje i qija je duina deǉiva sa d, tada su i x i y deǉivi sa d.
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Drugi dan
4. Bogati trgovac ima tri rase koǌa u svojim xtalama, i to taqno bj koǌa
rase j (za j = 1, 2, 3). On eli da podeli nasledstvo svojim trima sinovima.
Zna se da bi sin i za koǌa rase j (i, j = 1, 2, 3) platio taqno aij zlatnika,
pri qemu za svaka dva razliqita i i j vai aii > aij i ajj > aij . Dokazati da
postoji prirodan broj n takav da, kad god vai min{b1 , b2 , b3 } > n, trgovac
moe raspodeliti svoje koǌe svojim sinovima na takav naqin da svaki sin,
vrednujui i svoje i tue koǌe po sopstvenim kriterijumima, smatra da
upravo ǌegovi koǌi najvixe vrede.

5. U skupu nenegativnih celih brojeva rexiti jednaqinu
2x = 5y + 3.
2019

6. Nazovimo figuricom poliedar sa 265
strana. Na svakoj strani figurice
je upisan po jedan broj. Prilikom bacaǌa dve figurice u vazduh (sa ne
nuno istim skupom upisanih brojeva) pobeuje ona koja padne na stranu
na kojoj je vei broj; ukoliko se dobiju isti brojevi, bacaǌe se ponavǉa sve
dok se ne dobiju razliqiti brojevi. Kaemo da jedna figurica nadvladava
drugu ukoliko ima veu verovatnou pobede prilikom bacaǌa (mogue je
i da nijedna od dve figurice ne nadvladava drugu). Smatrati da svaka
figurica ima istu verovatnou padaǌa na svaku svoju stranu.
Milisav i Milojka imaju po jednu figuricu bez upisanih brojeva. Prvo
2019
Milisav upisuje 265
(ne nuno razliqitih) prirodnih brojeva na svoju
figuricu (na svaku stranu po jedan), pri qemu zbir upisanih brojeva iznosi
2019
275 . Videvxi ǌegovu figuricu, Milojka potom na svoju figuricu upisuje
2019
(mogue neke druge) prirodne brojeve qiji je zbir takoe 275 . Moe li
ona to uvek uqiniti na takav naqin da dobije figuricu koja nadvladava
Milisavǉevu?
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Serbian (srp), day 1

Utorak, 16. jul 2019.
zadatak. Neka je Z skup celih brojeva. Odrediti sve funkcije f : Z → Z takve da
za sve cele brojeve a i b vai
1.

f (2a) + 2f (b) = f (f (a + b)).
zadatak. Taqka A1 izabrana je na stranici BC, a taqka B1 na stranici AC trougla
ABC. Taqke P i Q izabrane su na duima AA1 i BB1 , redom, tako da je prava P Q
paralelna sa pravom AB. Neka je P1 taqka na pravoj P B1 takva da je B1 izmeu taqaka
P i P1 i da vai ^P P1 C = ^BAC. Sliqno, neka je Q1 taqka na pravoj QA1 takva da je
A1 izmeu taqaka Q i Q1 i da vai ^CQ1 Q = ^CBA.

2.

Dokazati da su taqke P , Q, P1 i Q1 koncikliqne.
zadatak. Jedna druxtvena mrea ima 2019 korisnika od kojih su neki parovi prijateǉi. Pri tome, ako je A prijateǉ korisnika B, tada je i B prijateǉ korisnika A.
Jedna po jedna, promene sledeeg tipa se mogu dogoditi:
3.

tri korisnika A, B i C, takva da je A prijateǉ i sa B i sa C, ali B i C
nisu prijateǉi, meǌaju statuse ǌihovih prijateǉstava tako da su B i C
sada prijateǉi, ali A vixe nije prijateǉ ni sa B ni sa C; statusi svih
ostalih prijateǉstava se ne meǌaju.
Na poqetku 1010 korisnika ima po 1009 prijateǉa, a 1009 korisnika po 1010 prijateǉa.
Dokazati da postoji niz opisanih promena nakon kojih svaki korisnik ima najvixe
jednog prijateǉa meu preostalima.
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Serbian (srp), day 2

Sreda, 17. jul 2019.
4.

zadatak.

Nai sve parove (k, n) prirodnih brojeva takve da vai
k! = (2n − 1)(2n − 2)(2n − 4) · · · (2n − 2n−1 ).

zadatak. Banka grada Bata izdaje novqie koji sa jedne strane imaju oznaku H,
a sa druge oznaku T . Hari je poreao n ovakvih novqia u niz sleva na desno. Sa
ovim novqiima on ponavǉa sledeu operaciju: ako je u nizu taqno k > 0 novqia koji
pokazuju H, tada okree k-ti novqi sleva; inaqe, svi novqii pokazuju T i proces se
zavrxava. Na primer, ako je n = 3 i poqetni raspored je T HT , Hari vrxi sledei niz
operacija T HT → HHT → HT T → T T T , i proces se zavrxava nakon ove tri operacije.
5.

(a) Dokazati da za svaki poqetni raspored novqia Hari zavrxava opisani proces
nakon konaqno mnogo operacija.
(b) Za poqetni raspored C neka je sa L(C) oznaqen broj operacija koje Hari izvrxi
pre nego xto se proces zavrxi. Na primer, L(T HT ) = 3 i L(T T T ) = 0. Odrediti
aritmetiqku sredinu brojeva L(C) po svih 2n moguih poqetnih rasporeda C.
zadatak. Neka je I centar upisane krunice oxtrouglog 4ABC, gde je AB 6= AC.
Upisana krunica ω trougla ABC dodiruje stranice BC, CA i AB u taqkama D, E i F ,
redom. Prava koja sadri D i normalna je na EF seqe krunicu ω ponovo u taqki R.
Prava AR seqe krunicu ω ponovo u taqki P . Krunice opisane oko trouglova P CE
i P BF seku se ponovo u taqki Q.

6.

Dokazati da se prave DI i P Q seku na pravoj koja sadri A i normalna je na AI.
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