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4. У трапезу ABCD краци су AD = 3 cm и BC = 4 cm, краћа основица DC = 4 cm и 
дијагонала AC = 4 cm. Одреди дужину дијагонале BD. 

 
5. На полицу треба распоредити девет различитих књига означених бројевима 

од 1 до 9. На колико начина је то могуће да се уради тако да: 
 а) књига 1 и књига 2 буду једна до друге? 
 б) књига 1 и књига 2 не буду једна до друге? 
 

VIII разред 
1. За основу бетонског стуба, стуб је облика праве 

призме, потребно је ископати јаму дубоку 1,5 m 
(основa приказанa на слици). За колико сати ће 
јаму ископати три радника ако сваки од њих 
ископа 0,75 m3 за 1 час? 

 
2. Бочна страна правилне тростране пирамиде је једнакокраки троугао са углом 

од 30° при врху. Дужина бочне ивице је 8 сm. Израчунати површину те 
пирамиде. 

 
3. Одреди целе бројеве х и у тако да важи  

2019x4 + 2020y4 = 20212021. 
 
4. Од 10 различитих цветова треба направити букет у коме се налазе бар два 

цвета. На колико начина се то може направити? 

 
5. Решити једначину  

|2х + 21| – |х – 20| = 2021. 
 
 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

16.05.2021. године 
 

VI разред 
1. У разностраничан троугао АВС уписан је круг k чији је центар тачка О. 

Конструисане су праве p и q, које садрже тачку О, такве да је p || АС и q || ВС. 
Права p сече страницу АВ у тачки М, а права q сече страницу АВ у тачки N. 
Докажи да је обим троугла ОМN једнак дужини странице АВ. 
 

2. а) Да ли постоје четири различита природна броја таква да је збир свака три 
од њих прост број? 

 б) Да ли постоји пет различитих природних бројева таквих да је збир свака 
три од њих прост број? 

 
3. Збир цифара природног броја n једнак је збиру цифара броја 5n. Докажи да је 

број n дељив са 9. 

8 m 

4 m 

3 m 
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4. Колико различитих решења има следећи бројевни ребус (истим словима 
одговарају исте, а различитим словима различите цифре)? 

 А B B C B 
+ B C A D A 

 D B D D D 
 

5. У троуглу АВС је ∡ВАС = 45°. Нека је M тачка на страници AC таква да је MС = 
2AМ и ∡ABM = 15°. Одреди меру угла ACB. 

 
VII разред 

1.  Одреди остатак при дељењу броја 25 ∙ 32021 бројем 4 ∙ 32020. 
 
2.  Нека је ABCDEF правилни шестоугао странице 1 cm. Означимо са X, Y и Z 

редом средишта страница AB, CD, EF. Израчунаj обим и површину шестоугла 
који се добија као пресек троуглова ACE и XYZ. 

 
3. Одреди све целе бројеве n такве да је број n3 – 2n2 + 2n – 4 прост. 
 
4. Да ли се природни бројеви од 1 до 15 могу поделити у два скупа А и В тако да 

се у скупу А налазе два, а у скупу В тринаест бројева и да је збир бројева скупа 
В једнак производу бројева из скупа А? 

 
5. Странице троугла АВС су АВ = 125 cm, AC = 117 cm, BC = 120 cm. Симетрала 

унутрашњег угла код темена А сече дуж ВС у тачки L, док симетрала 
унутрашњег угла код темена В сече АС у тачки К. Нека су М и N подножја 
нормала из тачке С редом на ВК и АL. Одреди дужину дужи MN. 

 
VIII разред 

1.  Углови на већој основици трапеза су по 60°, а његов обим је 200cm. Одреди 
дужину веће основице тако да површина трапеза буде максимална. 

 
2.  Правилна шестострана призма има основну ивицу дужине 1 cm и висину 

дужине 2 cm. Одреди број троуглова чија су темена уједно и темена дате 
призме, а све странице су различитих дужина. 

 
3. Одреди све тројке простих бројева (a, b, c) за које важи неједнакост  

abc < ab + bc + ca. 
 
4. Нека су А и В две тачке на кружници k1(C, r) које нису дијаметрално супротне. 

Права р садржи тачку С и паралелна је правој АВ, а права q садржи тачку А и 
паралелна је правој ВС. Нека је D пресечна тачка праве q и кружнице k2(A, AB). 
Докажи да се праве p и DB секу на кружници k1. 

 
5. Да ли се могу одредити цифре a и b (a ≠ 0) такве да је дванаестоцифрени број 

abbaabbaabba  квадрат природног броја? 


