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Стјуартова теорема

СТЈУАРТОВА ТЕОРЕМА
Огњен Тешић, Суботица
Следеће тврђење из геометрије познато је као Стјуартова теорема.
Име носи по шкотском математичару Метју Стјуарту (Matthew Stewart, 1717
– 1785) који је ту особину троугла први открио.
Теорема (М. Стјуарт, 1746) Нека је 𝑃𝑃 тачка странице 𝐵𝐵𝐵𝐵 троугла
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 тако да је 𝑚𝑚 = 𝐵𝐵𝐵𝐵, 𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 и 𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 (сл. 1). Тада важи једнакост
𝑎𝑎(𝑝𝑝2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑏𝑏 2 𝑚𝑚 + 𝑐𝑐 2 𝑛𝑛.

(1)

Сл. 1.
Стандардни доказ помоћу Питагорине теореме је представљен у [5].
Овде ћемо приказати три друга доказа у којима се користе косинусна
теорема, односно Птолемејева теорема, односно вектори.
Пре самих доказа, напоменимо да тврђење тривијално важи за
граничне случајеве 𝑚𝑚 и 𝑛𝑛. Наиме, за 𝑚𝑚 = 0 (тада је 𝑛𝑛 = 𝑎𝑎 и 𝑝𝑝 = 𝑐𝑐) једнакост
(1) прелази у 𝑎𝑎𝑐𝑐 2 = 𝑎𝑎𝑐𝑐 2 , што је очигледно тачно. Слично за 𝑚𝑚 = 𝑎𝑎 (тада је
𝑛𝑛 = 0 и 𝑝𝑝 = 𝑏𝑏) имамо 𝑎𝑎𝑏𝑏 2 = 𝑎𝑎𝑏𝑏 2 . Стога ћемо се ограничити на случајеве
0 < 𝑚𝑚 < 𝑎𝑎 и сходно томе 0 < 𝑛𝑛 < 𝑎𝑎.

Први доказ. Означимо са φ угао 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. Тада је ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 180° − φ.
Применом косинусне теореме на Δ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и имајући у виду да је
cos(180° − φ) = − cos φ добијамо
𝑏𝑏 2 = 𝑝𝑝2 + 𝑛𝑛2 − 2𝑝𝑝𝑝𝑝 cos φ

𝑐𝑐 2 = 𝑝𝑝2 + 𝑚𝑚2 + 2𝑝𝑝𝑝𝑝 cos φ.

(2)

(3)
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Наградни задаци

НАГРАДНИ ЗАДАЦИ
Александар Миленковић, Ненад Стојановић
У рубрици „Наградни задаци” у сваком броју дајемо 20 задатака који
су подељени у две групе. Задаци из прве групе су подељени по разредима и
намењени су пре свега ученицима који се такмиче у Б категорији, док су
задаци из друге групе намењени ученицима А категорије и нису подељени
по разредима.
Позивамо све читаоце да шаљу предлоге задатака које сматрају посебно интересантним, као и сугестије које ће нам помоћи при састављању
рубрике. Такође, позивамо све ученике да на адресу редакције шаљу откуцана или читко исписана решења постављених задатака; сваки задатак на
засебном листу. Исто важи и за предлоге задатака. У наредним бројевима
часописа публикују се комплетна решења раније постављених задатака, а на
крају циклуса најуспешнији решавачи се награђују.
Предлоге и решења задатака слати на адресу:
„Тангента” – за рубрику „Наградни задаци”
Природно-математички факултет
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац
или електронском поштом (искључиво pdf формат) на адресу
tg_nagradnizadaci@yahoo.com
најкасније до 10.09.2022.

Прва група
Први разред
М1874. Дигитални дванаесточасовни сат је покварен и сваки пут када треба
да пише број 1, уместо њега пише број 9. Тако на пример, у 1 ∶ 31 (и после
подне и после поноћи) на сату пише 9 ∶ 39. Који део дана тај сат показује
тачно време?

М1875. Одредити максималну вредност израза 𝑥𝑥 2 − 6𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 2 ако бројеви 𝑥𝑥 и
𝑦𝑦 задовољавају услов |𝑥𝑥 + 𝑦𝑦| + |𝑥𝑥 − 𝑦𝑦| = 2.
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QR кодови

Hello, World!

QR кодови

Миодраг Живковић, Београд
1. Преглед
QR код (скраћено од енглеског quick response code - код који се брзо
учитава) је настао као дводимензионални бар код 1994. године у јапанској
аутомобилској компанији Denso Wave. Код је дводимензионални симбол у
облику матрице која има посебно обликоване квадрате у три угла који служе
за прецизно утврђивање положаја симбола. Само име сугерише да је симбол
пројектован тако да може да се брзо учита из различитих углова.
Карактеристике кода су да може да садржи велику количину података, да
постиже велику густину записа и да омогућује различите нивое отпорности
на грешке. Код је прихваћен као међународни стандард International
Organization for Standardization (ISO) standard ISO/IEC 18004 [1]. Више
детаља о обичним једнодимензионалним бар кодовима и различитим
варијантама дводимензионалних кодова може се наћи у књизи [2].

2. Структура QR кода
Симбол QR кода састоји се од основних квадрата - модула или
ћелија, од којих сваки може да буде обојен или бео. На слици 1 приказана је
структура QR кода. Модули су груписани у седам елемената:
•
•
•
•
•
•
•

група за детекцију (finder pattern),
синхро група (timing pattern),
група за поравнавање (alignment pattern),
заштитна зона (quiet zone),
сепаратор,
информација о формату и
област за податке.

Првих пет елемента су функционалне групе које не зависе од података уписаних у симбол и служе за откривање и сређивање симбола у оквиру
учитане фотографије. Групу за детекцију чине блокови - квадрати са страницом од 6 модула који се налазе у три угла симбола. Синхро група састоји
се од две линије од наизменично црних и белих ћелија, које повезују по два
блока групе за детекцију. Блокови групе за поравнавање распоређени су на
фиксним позицијама; сваки блок има изоловану ћелију у свом центру. Сваки
симбол окружен је заштитном зоном ширине четири модула (односно два
модула за микро QR код). Функционалне групе користе се да се тачно
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Предлози за четврти писмени задатак
ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
Срђан Огњановић
ГИМНАЗИЈЕ, СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
I РАЗРЕД
Линеарне једначине и неједначине; сличност;
тригонометрија правоуглог троугла
1. (а) Решити једначину 𝑎𝑎2 (𝑥𝑥 − 1) = 5𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 1) + 3 − 6𝑥𝑥 + 𝑎𝑎, где 𝑎𝑎 ∈ ℝ;

(б) Решити неједначину

|𝑥𝑥 + 3|

𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥 + 6

2. Решити систем једначина

≤ 0.

2𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 3

(𝑎𝑎 + 2)𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = −3,

где 𝑎𝑎 ∈ ℝ.

3. Тачка 𝑀𝑀 припада страници 𝐴𝐴𝐴𝐴 правоугаоника 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 тако да је 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4,
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 9 и ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∡𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. Израчунати дужину странице 𝐴𝐴𝐴𝐴.

4. Дате су дужи 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 (𝑎𝑎 > 𝑏𝑏). Конструисати дуж 𝑥𝑥 такву да је
𝑥𝑥 2 = 𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎.

5. У круг полупречника 1 уписан је правилан петоугао. Израчунати приближну вредност: (а) дужине дијагонале; (б) површине петоугла, ако је
sin 720 ≈ 0,9511.
II РАЗРЕД
Тригонометријске функције

1. Упростити израз
3π

π

3π

sin2 � 2 + α� ∙ �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 2 + α�� (1 − tg (π − α) ) + cos4 � 2 − α�.

2. Ако је

2(sin 𝑥𝑥 + cos 𝑥𝑥) +
1 sin 𝑥𝑥 + cos 𝑥𝑥
−
3
3

1
2

= 4, израчунати вредност cos4 𝑥𝑥.
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Математичка такмичења – „Кенгур без граница”

МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА
„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА”
Александар Миленковић, Ненад Стојановић
Почетком осамдесетих, професор математике у Сиднеју Петер Халоран (Peter O'Halloran) осмислио је математичко такмичење са вишеструким понуђеним одговорима. Овакав начин ораганизовања такмичења омогућава објективно и једноставно прегледања тестова од стране било код прегледача за велики број учесника. За организаторе националног такмичења из
математике у Аустралији ово је био огроман успех.
Током 1991. године два француска наставника математике Андре
Деледик (André Deledicq) и Жан Пјер Будин (Jean Pierre Boudine) одлучили
су да започну организовање такмичења у Француској под називом „Кенгур”
по узору на такмичење у Аустралији, а називом такмичења одају почаст својим аустралијским колегама. На првом орагнизованом такмичењу учествовало је 120 000 младих француских математичара. Убрзо се, организовању,
прикључују и многе земље Европе, тако да европске земље, њих 21, заједно
формирају асоцијацију „Кенгур без граница”
Број ученика који се такмиче у земљама чланицама није сталан, на
глобаном нивоу је константан, а у Србији је у значајном порасту. Број такмичара у Србији 2022. године био је већи од 𝟐𝟏 𝟎𝟎𝟎.
Број задатака на тестовима се разликује у нижим и вишим разредима
основне школе, док тест за средњошколце садржи 30 задатака са три степена
тежине. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један
тачан. Тачан одговор за задатке 1 – 10 вреди 3 бода, за задатке 11 – 20 4
бода, а за задатке 21 – 30 5 бодова.
Ако ученик нетачно одговори, одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не одговори на питање, добија 0 бодова. На
крају се укупан збир се повећава за 30 бодова. Максималан број бодова је
150.
Ученици средњих школа се такмиче у следећим категоријама:
К1: друштвени смер гимназије, језичке гимназије, III степен
стручних школа;
К2: IV степен стручних школа;
К3: природно-математички и општи смер гимназије, као и
специјалне математичке гимназије.
Тестови за 9. и 10, односно 11. и 12. разред су истоветни, иако је
рангирање ученика по разредима и по категоријама одвојено.
Традиционално, такмичење се сваке године одржава у свим земљама
у исто време – трећег четвртка у марту у 10: 00.
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Наш гост – У сусрет новом добу
НАШ ГОСТ

У СУСРЕТ НОВОМ ДОБУ
С обзиром на буран и интензиван развој готово свих наука, није лако
дати прогнозу које ће све доминирати у будућности. Међутим, оно што је
сигурно, у тај круг обавезно улазе и заузимају једно од најзначајних места −
информационе технологије, тзв. ИТ сектор.
Практично, нема државе која не развија ИТ сектор. Међу њима је и
Србија. Наши стручњаци су познати и цењени широм света. Један од њих,
свакако је др Небојша Васиљевић из Београда који ће овај пут бити наш гост.
Завршио Математичку гимназију у Београду и потом дипломирао на
Математичком факуллтету, смер рачунартсво и информатика, такође у Београду. Докторирао на Филолошком факултету у области рачунарске лингвистике. После тога, богата и успешна каријера. Прво, асистент на Катедри
за
рачунарство
Математичког
факултета. Затим, суоснивач предузећа Software for Internet, па помоћник министра при Министарству
трговине, туризма и телекомуникација. Онда, самостални консултант
за примене информационих технологија у индустрији и јавном сектору, директор Фондације Петља и тако даље.
Све наведено, по свој прилици, тек је „врх леденог брега“. За много
шта што недостаје, обраћамо се самом Небојши.
Будући да сте били ученик Математичке гимназије, сигурно сте
имали склоности ка математици. Међутим, превладали су рачунари.
Реците нам, када, како и зашто се то десило?
Заправо су се десили рачунари. Мислим на рачунаре доступне широј
популацији о којима су почетком 80-тих почели да пишу научно-популарни
часописи попут Галаксије. Ја сам тада завршавао основну школу, волео сам
математику и физику. А онда су теме о рачунарима су ушле у сферу мог
интересовања.
Часопис Галаксија је 1983. године направио специјално издање Рачунари у вашој кући. Један од чланака, које је потписао Дејан Ристановић,
носио је назив „Говорите ли бејзик“. Могу слободно рећи да је то тренутак
када се пробудило моје интересовање за програмирање.
Такмичио сам се из физике и математике. Као матурант освојио сам
трећу награду на олимпијади из математике, али ме је истовремено фасцинирало програмирање.
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