
 
 

32. ТУРНИР ГРАДОВА 
Јесење коло. 

Базна варијанта, 10. октобар 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.  Банкомат замењује монете (ковани новац): дублоне у пистоне и обрнуто. Пистон 

вреди s дублона, а дублон 1/s пистона, где није обавезно да s буде цео број. У 

банкомат се може убацити ма који број монета исте врсте (изгледа), после чега он 

у замену избацује монета друге врсте, заокругљујући њихов број на најближи цео 

број (ако су два најближа броја, бира се већи од њих). 

     а) (2 поена) Може ли се догодити тако да, заменивши неколико дублона за 

пистоне, а затим, заменивши добијене пистоне за дублоне, добијемо више 

дублона него што их је било у почетку? 

     б) (3 поена) Ако је одговор потврдан, може ли се онда догодити да се добијени 

број дублона још увећа ако с њима обављамо исту такву операцију (тј. ако 

процедуру примењујемо на претходно добијене дублоне)? 

2. Дијагонале конвексног четвороугла ABCD међусобно су нормалне и секу се у 

тачки О. Познато је да је збир полупречника кружница, уписаних у троуглове 

АОB и COD, једнак збиру полупречника кружница, уписаних у троуглове BOC и 
DOA. Докажите: 

     а) (2 поена) да је четвороугао ABCD тангентни (описани); 

     б) (3 поена) да је четвороугао ABCD симетричан у односу на једну од својих 

дијагонала. 

3. (5 поена)  Полицијска станица налази се на праволинијском путу, који је на обе 

стране бесконачан. Неко је украо стари полицијски аутомобил, чија максимална 

брзина чини 90% максималне брзине новог аутомобила. У неком тренутку у 

станици су одлучили да у потеру за крадљивцем пошаљу полицајца са новим 

полицијским аутомобилом. Али ево невоље: полицајац није знао ни када је 

аутомобил био украден, ни на коју страну је путем крадљивац отишао. Може ли 

полицајац ухватити крадљивца? (Одређеније: има ли полицајац стратегију која му 

гарантује да ће ухватити крадљивца, без обзира како овај поступа?). 
 

4. (5 поена)  Квадратна табла n  n подељена је на n
2
 правоугаоних поља са n1 

хоризонталних и n1 вертикалних правих. Поља табле обојена су као шаховска 

табла. Зна се да су на једној дијагинали сва поља (њих n)  црна и квадратна. 

Докажите да укупна површина свих црних поља табле није мања од укупне 

површине свих белих поља. 
 

5. (5 поена)  На турниру учествује 55 боксера по систему "побеђени испада". Борбе 

(мечеви) су се одвијале једна за другом. Познато је да се код учесника сваке борбе 

(меча) број претходних победа разликовао највише за 1. Колико највише борби 

(мечева) је могао имати победник турнира? 


