
 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

5. РАЗРЕД 
 

 

ЛОГИЧКИ  ЗАДАЦИ 
 

1. У свакој од три кутије налази се по једна куглица: бела, црна или зелена. На првој кутији 

пише "бела", на другој "црна", а на трећој "бела или зелена". Међутим, ниједан од тих 

натписа не одговара истини. Одредити где је која куглица смештена ? 

2. Сваки од ученика Драган, Зоран и Милан свира само један од инструмената: труба, гитара, 

виолина. Одредити ко свира који инструмент, ако је само један од следећих исказа тачан: 

1) Драган свира трубу;  2) Зоран не свира трубу; 3) Милан не свира виолину . 

3. Састала се три наставника: математичар, физичар и хемичар. Њихова презимена су Бркић, 

Ракић и Перић. Међу њима је математичар најмлађи и нема браће ни сестара. Перић је 

ожењен Бркићевом сестром, а старији је од физичара. Одредити презиме сваког 

наставника.  

4. Четири ученика А, В, С, D заузели су прва четири места на такмичењу. На питање ко је од 

њих заузео које место, они су дали различите одговоре: 1) С је био други, а D трећи; 2) С је 

први, а В је други; 3) А је други, а D је четврти. У сваком од наведених одговора један део 

је тачан, а један нетачан. Одредити ранг листу такмичара. 

5. Од три младића и три девојке сваки младић познаје тачно две девојке и свака девојка 

познаје тачно два младића. Доказати да се младићи и девојке могу сврстати у парове тако 

да се у сваком пару нађу познаници . 

6. Располажемо са 8 новчића од којих је један неисправан (лакши или тежи од осталих). Са 

три мерења, на теразијама без тегова, утврдити који је новчић неисправан. 

7. У корпи су јабуке. Узмемо половину свих јабука и још пола јабуке. Затим узмемо 

половину преосталих јабука и још пола јaбуке. Коначно узмемо половину остатка и још 

пола јабуке. У корпи је остало 5 јабука. Колико је јабука било у корпи на почетку ? 

8. За телефонску централу везано је 55 телефонских бројева. Могу ли се сви телефони тако 

повезати да сваки број буде повезан са тачно 11 других бројева ? 

9. Сви кубни милиметри једног кубног метра сложени су један до другог по правој линији. За 

које време би, тако добијени пут, прешло возило које се креће брзином 50km/h ? 

10. У равни су дате четири паралелне дужи које немају заједничких тачака. Колико је највише 

дужи, а колико највише правих је одређено њиховим крајњим тачкама ? Колико је најмање 

дужи и правих одређено њиховим крајњим тачкама ? 

11. Доказати да се свако време веће од 4 минута које се може изразити целим бројем минута, 

може измерити помоћу два пешчана сата који мере 3, односно 5 минута. 

12. На столу су три свеће једнаких дужина, али различитих дебљина. Наташа је у 8 сати 

упалила прву свећу, а после једног сата и остале. У 10 сати су се изједначиле по дужини 

прва и трећа свећа. Када ће се изједначити по дужини прва и друга свећа, ако трећа свећа 

гори 8 сати, а друга 12 сати ? 

13. Поготком у одређено поље мете стрелац добија 16, 27, 23, 24, 39, 40 поена. Како стрелац 

треба да гађа да би са што мање хитаца добио тачно 100 поена ? 

 



14. За бојење једне стране коцке треба 5 секунди. Колико износи најкраће време у току којег 3 

човека могу обојити 188 коцки, ако два човека не могу истовремено бојити исту коцку? 

15. У бурету има 24 литра вина. Користећи се празним посудама од 5, 11 и 13 литара подели 

вино на три једнака дела. 

16. Може ли човек живети два милиона сати ? 

17. На сва постављена питања Милан одговара са "да" или "не" и увек говори истину. Које 

питање треба поставити два пута за редом, па да Марко на њих различито одговори ? 

18. Дато је 8 на изглед једнаких златника од којих је 7 исправних, а осми, неисправан, је 

нешто лакши од осталих седам.  Са два мерења на теразијама без тегова одредити који је 

златник неисправан.  

19. Три брата располажу са 5 ћупова пуних меда, 5 празних ћупова и 5 ћупова који су до пола 

напуњени медом. Како да поделе мед и ћупове тако да сваки од њих добије једнаку 

количину меда и једнак број ћупова (пресипање није дозвољено). 

20. У једној преступној години регистрована су 53 понедељка. Одредити који дан у недељи је 

био 6. април ?  

21. Између 9 златника један је тежи од осталих. Како само помоћу два мерења, на теразијама 

без тегова, одредити тај златник ? 

22. Дати су тегови чије су масе 1, 2, 3,... 100, 101 грам и недостаје једино тег од 19 грама. Да 

ли је могуће дате тегове поделити у две групе по 50 тегова, а да масе тих група буду 

једнаке ? 

23. Дата су три квадрата површина 4сm
2
, 9сm

2
 и 36сm

2
. Два од ових квадрата су разрезана на 

по два дела, тако да се од 5 новодобијених делова може саставити нови квадрат. Како је то 

урађено ? 


