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П Р Е Д Г О В О Р   П Р В О М   И З Д А Њ У 

 
Збирка је намењена првенствено вама, ученицима четвртог 

разреда основне школе који показујете веће интересовање за 

математику, а верујемо да може корисно послужити и другима. 

Она садржи велики број задатака, различитих по садржају и по 

начину решавања. Неки задаци ће побудити, верујемо, и 

задовољити вашу радозналост. Самосталним решавањем 

задатака припремићете се, осим за редовну наставу, и за 

такмичења. Ако неки задатак у првом покушају не успете 

решити, немојте одустати, покушајте поново, више пута. Ако 

ни тада не успете, онда потражите „помоћ” у другом делу 

књиге – решењима или од свог наставника. Решавајући овакве 

задатке вредни ученици ће осетити радост стварања и 

откривања, лепоту и величину математике. Онај ко у томе буде 

успешнији, биће доминантнији у свакој средини. Бављење 

математиком треба да представља задовољство и сигурност за 

сналажење у разноврсним ситуацијама у животу. За постизање 

врхунских резултата у математици, као и у другим областима, 

потребно је што је могуће раније почети са систематским 

радом. 

Задаци су подељени по областима. Подела није строга, па се у 

различитим деловима могу наћи слични задаци, али се сваки део, 

по правилу, може користити независно од осталих. Задаци су 

бирани тако да се делимично ослањају на редовно градиво 

математике у млађим разредима основне школе. Међутим, 

велики број задатака се може решавати и релативно независно 

од тог градива. Корисно би било, кад год је то могуће, 

потражити и другачији начин решавања одређеног задатка. 

Нудећи ову Збирку вама, нашим најмлађим математичарима 

желели смо да код вас развијемо интерес за самосталан рад и 

доказивање. Ако у томе буде бар делимичног успеха, бићемо 

веома задовољни. 

Рецензент и уредник је пажљиво прочитао рукопис и својим 

добронамерним примедбама мој труд учинио лакшим, а резултат 

лепшим. И на овом месту му се најискреније захваљујем. 

 

Децембар, 2008. године Аутор 

 



 

 

П Р Е Д Г О В О Р   Д Р У Г О М   И З Д А Њ У 
 
Друго издање Збирке је допуњено обимнијим избором 

задатака с такмичења која су у међувремену одржана.  

 
Јануар, 2016. године 

                                                                                       Аутор 

   Ариф Золић 

 

 

 

П Р Е Д Г О В О Р   Т Р Е Ћ Е М   И З Д А Њ У 
 

Треће издање Збирке излази неизмењено.  

 
Септембар, 2022. године   Уредник 
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