
 
32. ТУРНИР ГРАДОВА 

Пролећно коло. 
Сложена варијанта, 13. март 2011. 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. (4 поена) Барон Минхаузен има 50 тегова. Маса сваког од тегова је изражена 
различитим природним бројем који не прелази 100, а збир маса свих тегова је 
паран број. Барон тврди да није могуће део тих тегова ставити на један тас 
теразија, а остале тегове на други тас теразија, тако да теразије буду у 
равнотежи. Да ли је Барон у праву?  

2. (6 поена) У простору са Декартовим системом координата дат је правоугли 
паралелепипед чија темена имају целобројне координате. Његова запремина је 
2011. Докажите да су ивице тог паралелепипеда паралелне координатним 
осама. 

3. Од дрвене греде облика тростране призме са две стране одсекли су (равном 
тестером) по комад. Резови нису дотицали ни основе призме, ни један другог.  

    а) (3 поена) Могу ли пресеци бити слични, али не и подударни троуглови? 

    б) (4 поена) Може ли један пресек бити једнакостраничан троугао са страницом 
1, а други једнакостранични троугао са страницом 2? 

4. Дато је Н плавих и Н црвених штапића, при чему је збир дужина плавих штапића 
једнак збиру дужина црвених штапића. Зна се да се од плавих штапића може 
сложити Н-тоугао, а такође и од црвених. Може ли се увек изабрати један плави 
и један црвени штапић и префарбати их (плави у црвену боју, а црвени у плаву), 
тако да се поново од плавих може сложити Н-тоугао, а од црвених такође? 
Решите задатак:  

    а) (4 поена) за Н=3. 
    б) (4 поена) за произвољан природан број Н  већи од 3. 

5. (8 поена) Краци АБ и ЦД трапеза АБЦД су истовремено и тетиве (тим редом) 
кружница 1 и 2 које се додирују споља. Величине одговарајућих лукова 
кружница који одговарају тетивама АБ и ЦД су   и . Кружнице 3 и 4 такође 
имају за тетеиве АБ и ЦД (тим редом). Њихови лукови  АБ и ЦД такође се се 
налазе са исте стране тетива као и одговарајуће тетиве прве две кружнице, а 
величине су им  и . Докажите да се кружнице 3 и 4  такође додирују. 

6. (8 поена) Дата је квадратна таблица у чијем је сваком пољу записан по један 
број. Зна се да је у свакој врсти те таблице збир два највећа броја једнак а, а у 
свакој колони збир два највећа броја једнак б. Докажите да је а=б. 

7. (11 поена) Две фирме наизменично ангажују програмере, међу којима има 11 
генијалних. Првог програмера свака фирма бира произвољно, а сваки следећи 
треба да познаје неког од раније ангажованих у тој фирми. Ако фирма не може 
да ангажује програмера по тим правилима, она прекида пријем, а друга може да 
настави. Програмер се може ангажовати за рад највише у једној фирми. Списак 
програмера и wихових познанстава се зна унапред, укључујући и информацију о 
томе ко је геније. Могу ли се познанства уредити тако да фирма, која као друга 
наступа у тој игри, може ангажовати 10 генија, без обзира како поступа прва 
фирма? 


