
31. ТУРНИР ГРАДОВА 
Јесење коло. 

Базна варијанта, 18. октобар 2009. год. 

8–9. разред (млађи узраст) 
(Резултат се рачуна на основу три задатка на којима је добијено највише поена, 

поени за делове једног задатка се сабирају) 
 

 

1. (3 поена)  Може ли се квадрат разрезати на 9 квадрата и обојити тако да се добије 1 

бели, 3 сива и 5 црних квадрата, при чему би истобојни квадрати били једнаки, а 

разнобојни квадрати – неједнаки?. 

 

2. (4 поена) Имамо 40 тегова масе  1 g, 2 g, ..., 40 g. Од њих је изабрано 10 тегова с 

парном масом и стављени су на леви тас теразија. Затим је изабрано 10 тегова с 

непарном масом и стављени су на десни тас теразија. Теразије су биле у 

равнотежи. Докажите да се на неком тасу налазе два тега чије се масе разликују за 

20 g. 

3. (4 поена) На столу се налази картонски круг полупречника 5 цм. Петар, све док 

може, прислања уз круг споља картонске квадрате странице 5 цм, тако да буду 

испуњени ови услови:  

     1) код сваког квадрата једно теме лежи на 

         кружници-граници круга; 

     2) квадрати се не прекривају; 

     3) сваки следећи квадрат додирује претходни 

        у темену.  

    Одредите колико квадрата може поставити Петар и 

докажите да ће први и последњи квадрат такође да 

имају заједничко теме. 

4. (5 поена) Седмоцифрену шифру (код), назваћемо добрим ако се састоји од седам 

различитих цифара. Сеф је закључан (заштићен) добром шифром. Познато је да ће 

се сеф отворити ако се унесе добра шифра која се бар на  једној позицији поклапа 

са шифром сефа (реч је о поклапању цифара на истој позицији). Може ли се 

гарантовано сеф отворити за мање од 7 покушаја? 

5. (5 поена) На једном  новом сајту регистровало се 2000 људи. Сваки је позвао 1000 

људи међу онима који су регистривани на том сајту да му буду пријатељи. Два 

човека постају пријатељи тада и само тада када позову један другог. Колики је 

најмање број парова пријатеља на том сајту?   

     

                            


