
32. ТУРНИР ГРАДОВА 
Јесење коло. 

Сложена варијанта, 24. 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. У некој земљи има 100 градова (градове узмите као тачке у равни). У приручнику за 
сваки пар градова налази се записано колико је растојање међу њима (укупно 4950 
записа). 

      а)   (2 поена)  Један запис је избрисан. Може ли се увек он реконструисати на основу  

            осталих? 

      б)  (3 поена)  Нека је обрисано k записа, а познато је да у тој држави никоја три града не     

            леже на  истој правој. За коју највећу вредност k се увек могу једнозначно одредити  

            избрисани записи? 

2.   (6 поена) На кружној стази 2N 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 

N
2 

сусрета.  

.3. (6 поена) Имамо многоугао. Дужину сваке његове странице поделимо збиром дужина      
свих осталих страница. Затим саберимо добијене разломке. Докажите да ће добијени 
збир увек бити мањи од 2. 

4.  Два чаробњака боре се један против другог. На почетку оба лебде над морем на висини 

100 m. Чаробњаци се наизменично придржавају заклатве типа "смањити висину лебдења 

над морем за a m код себе и за b m код противника", где су a и b реални бројеви и  

0<a<b. Број заклетви је исти за оба чаробњака и оне се могу користити ма којим редом и 

више пута. Чаробњак побеђује у дуелу, ако је после ма којег "потеза" његова висина над 

морем позитивна, а код супарника – није. Постоји ли такав комплет (низ) заклетви да 

други чаробњак може сигурно да победи, ма како поступао први, ако је при томе број  

заклетви у том комплету (низу): 

      а) (2 поена) коначан; 

      б) (5 поена) бесконачан?   

5.  (8 поена) Четвороугао ABCD је уписан у кружницу с центром О, при чему тачка О не 

лежи ни на једној дијагонали тог четвороугла. Зна се да центар описане кружнице око 

троугла AOC лежи на правој BD. Докажите да центар описане кружнице око троугла 

BOD лежи на правој AC. 

6.  (12 поена)  У сваком пољу таблице 10001000 стоји нула или јединица. Докажите да се 

може било прецртати 990 врста тако да у свакој колони буде бар једна непрецртана 

јединица, било прецртати 990 колона тако да у свакој врсти буде бар једна непрецртана 

нула. 

7.  (14 поена)  Квадрат ABCD разрезан је на једнаке правоугаонике с целобројним дужинама 

страница. Фигура F је унија свих правоугаоника који имају заједничке тачке са 

дијагоналом AC. Докажите да AC дели површ фигуре F на два дела једнаких површина. 


