
 
32. ТУРНИР ГРАДОВА 

Пролећно коло. 
 Сложена варијанта, 13. март 2011. 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)  Да ли постоји шестоугао који се једном правом може разделити 

на четири подударна троугла? 

2. (4 поена) Кроз координатни почетак пролазе праве (укључујући и 
координатне осе) које деле координатну раван на углове од по 1о. Нађите 
збир апсциса тачака пресека тих правих са правом Error! Bookmark not 
defined.  

3.  (5 поена) Барон Минхаузен има 50 тегова. Масе свих тегова су изражене 
различитим природним бројевима који не прелазе 100, а збир маса свих 
тегова је паран број. Барон тврди да не постоји део тих тегова који се може 
ставити на један тас теразија, а остали тегови на други тас теразија, тако 
да теразије буду у равнотежи. Да ли је Барон у праву?  

4. (6 поена) Докажите да се за ма који природни број Н могу наћи два пара 
природних бројева таквих да су збирови бројева сваког пара парова 
једнаки, а да је количник производа бројева  једног пара и производа 
брјева другог пара једнак Н (тј. да је један производ Н пута већи од другог). 

5. (7 поена) Дат је оштроугли троугао АБЦ, а АА1 и ББ1 су његове висине. Из 
тачке А1 спуштене су нормале на праве АЦ и АБ, а из тачке Б1 спуштене су 
нормале на праве БЦ и БА . Докажите да подножја тих нормала образују 
једнакокраки трапез.  

6. (10 поена) Два мрава су се кретала (милела) сваки по својој затвореној 
путањи на табли 77. Сваки мрав се кретао само по ивицама поља и 
прошао кроз свако од 64 темена на тој табли тачно једанпут. Који је 
најмањи могући број ивица по којима су прошла  оба мрава?   

7. (10 поена) Дата је квадратна таблица. У сваком пољу те таблице уписан је 
по један број. Зна се да је у сваком реду (врсти) збир два највећа броја 
једнак а, а у свакој колони те таблице збир два највећа броја једнак б. 
Докажите да је а=б. 

     

 

 

                            


