
 
 

31. ТУРНИР ГРАДОВА 
Пролћно коло. 

Сложена варијанта, 14. март 2010. год. 
10–11. разред (старији узраст) 

(Резултат се рачуна на основу три задатка на којима је добијено највише поена. 

 Поени по деловима једног задатка се сабирају) 
 

 

1. (3 поена) Могу ли се све праве у равни раздвојити на парове узајамно  

    нормалних правих тако да свака права припада тачно једном пару нормалних  

    правих? 

     2. а) (2 поена) Имамо парче сира. Допуштено је изабрати ма који ирационалан 

број а>0 и  разрезати (поделити) то парче у односу 1 : а по тежини, затим 

разрезати у том истом односу ма који од насталих комада, итд. Може ли се то 

(у)радити тако да после коначног броја разрезивања цео сир буде подељен на 

две гомиле исте тежине? 

    б) (2 поена) Исто питање, ако се бира позитиван рационалан број а1. 
 

 3. (6 поена) Може ли се, примењујући на број 1  функције sin, cos, tg, ctg, arcsin,  

     arccos, arctg, arcctg, у неком редоследу, добити број 2010? (Свака функција  

    се може користити колико-год хоћете пута). 
 

4. (6 поена) На конгресу се скупило 5000 љубитеља филма, при чему је сваки 

видео бар један филм. Подељени су у секције два типа: или расправа о филму 

који су видели сви чланови  секције; или сваки прича о филму који је он 

видео, а није га више видео нико у секцији. Доказати да се сви могу поделити 

тачно на 100 секција.(Допуштена је и секција од једног човека: он пише 

мишљење о филму који је видео). 

5. (7 поена) Тридесет три витеза јашу на коњима по кружном путу у смеру  

    супротном кретању сатне казаљке. Могу ли они да јашу неограничено дуго с  

    различитим сталним брзинама, ако на путу постоји само једна тачка (место)    

    где јахачи имају могућност да престигну један другог? 
 

   6. (8 поена) Четвороугао ABCD је описан око кружнице с центром I . Тачке М и    

       N су средишта страница АB и CD. Зна се да је IМ/АB=IN/CD. Докажите да је  

        ABCD трапез или паралелограм. 
 

7. (9 поена) Дат је природан број. Допуштено је измећу цифара броја на 

произвољан начин поставити плусеве и израчунати настали збир (на пример, 

од броја 123456789 може се добити збир 12345+6+789=13140). С добијеним 

бројем поново се може вршити слична операција, и тако даље. Доказати да 

се, полазећи од ма којег броја, може добити једно-цифрерни број, обавивши 

не више од 10 операција. 
 


