
32. ТУРНИР ГРАДОВА 

Јесење коло. 
Сложена варијанта, 24. октобар 2010. 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. (4 поена)  U равни је дата права. Помоћу петодинарке  одредите две тачке на нeкој 

правој која је нормална на дату праву. При томе  су допуштене следеће операције: 

обележити тачку, ставити петодинарку тако да она буде на њеном ободу и нацртати око 

ње кружницу; обележити две тачке (на растојању мањем од пречника петодинарке), 

ставити петодинарку тако да те тачке буду на њеном ободу и окружити петодинарку. 

Нема могућности да се петодинарка тачно постави тако према правој да је она додирује. 

2. (5 поена) Пера уме да на ма којој дужи одређује тачке које ту дуж полове или је деле у 

односу n:(n+1), где је n  ма који природан број. Пера тврди да је за то довољно да на ма 

којој дужи одреди тачку која ту дуж дели у датом рационалном односу. Да ли је он у 

праву? 

3.  (8 поена) На кружној стази 10 мотоциклиста стартовали су истовремено из једне тачке и 

пошли су на исту страну са различитим сталним брзинама. Ако се после старта двојица 

мотоциклиста поново нађу у истој тачки назваћемо то сусретом. До подне свака два 

мотоциклиста  сусрела су се бар једном, при чему се никоја три или више њих нису 

сусретала истовремено. Докажите да је до подне ма који мотоциклиста имао не мање од 

25 сусрета.  

4. (8 поена) Карирани правоугаоник издељен је на дводелне домине (21). У свакој домини 

повучена је једна од две дијагонале. Показало се да је подела била таква да никоје две 

дијагонале немају заједничке крајеве. Докажите да су тада тачно два од четири темена 

правоугаоника крајеви дијагонала. 

5. (8 поена)  Имамо петоугао. Дужину сваке његове странице поделимо збиром дужина      

свих осталих страница. Затим саберимо добијене разломке. Докажите да ће добијени 

збир увек бити мањи од 2. 

6. (8 поена) У оштроуглом троуглу ABC на висини BH изабрана је произвољна тачка P.  

     Тачке A' и S'  су средишта страница  BC и AB (тим редом). Нормала из A' на CP сече   

      нормалу из S'   на AP у тачки К. Докажите да је тачка К једнако удаљена од A i  C. 

7.  (12 поена)  За округлим столом седи N  витезова. Свако јутро чаробњак Мерлин 

распоређује их у другачијем редоследу. Почевши од другог  дана Мерлин је допустио 

витезовима да у току дана направе колико год желе мењања места али на следећи начин: 

два суседа замењују места само ако нису били суседи првог дана. Витезови настоје да 

поседају у истом редоследу као и неког од претходних дана: тада се седнице прекидају. 

Колико највише дана Мерлин гарантовано може организовати седнице?   (Размештаје 

који се један из другог добијају ротацијом сматрамо да су исти). Мерлин не седи за 

столом са витезовима).   

 


