Matemati~ko dru{tvo “Arhimedes” Beograd
I kolo

Sedamnaesta dopisna matemati~ka olimpijada 2022
V razred
1. septembar 2022.
Zadaci

1. Напиши (изрази) број 6 помоћу три различита природна броја (мања од 6).
2. Треба поделити 4 крушке, не секући их, тројици другара тако да ни један од њих не добије више од
свих осталих заједно. Како?
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3. Запамти: таблица помаже!
Које су оцене из математике добиле Анка, Бранка и Данка, ако се зна
да Анка није добила 3, Данка није добила ни 3 ни 4, а у одељењу
нема јединица и двојки из математике?
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Анка
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4. Три ученице – Гордана, Лидија и Наташа – на такмичењу у гимнастици заузеле су прва три места.
На питање другова која је које место заузела, уследили су следећи одговори:
Гордана: "Ја сам заузела прво место".
Лидија: "Ја нисам заузела прво место".
Наташа: "Ја нисам заузела треће место, али имајте у виду да је одговор само једне од
мојих другарица истинит, а одговор друге неистинит".
Које место је заузела Наташа, ако је њен одговор потпуно тачан?

5. Тројица другара
Тројица другара кренули су у шетњу. Један од њих понео је кесицу чипса, други је понео две кесице
чипса, а трећи је заборавио да понесе свој чипс. Док су шетали, другарски су поделили и појели сав
чипс који су понели. Кад су завршили шетњу и кренули кућама, пре него што су се растали, трећи
другар је оставио 150 динара и рекао својим друговима да тај новац правилно расподеле (према суми
новца који су потрошили за донесени чипс). Како ће њих двојица извршити поделу?

Po{tovani u~enici V razreda, qubiteqi lepih matemati~kih zadataka!
Pred vama se nalazi listi} sa 5 zadataka kojima vas Matemati~ko dru{tvo "Arhimedes" iz
Beograda poziva na u~e{}e u Sedamnaestoj dopisnoj matemati~koj olimpijadi.
UPUTSTVO
Pa`qivo pro~itajte sve zadatke, razmislite i poku{ajte da do|ete do re{ewa,
proverite re{ewa, a onda detaqno obrazlo`ena re{ewa, uredno i ~itko ispisana, spakujte u koverat
sredwe veli~ine (B5, roze ili bele boje) i po{aqite do 20. 9. 2022. godine na adresu:
MD "ARHIMEDES", Po{t. fah 88, 11103 BEOGRAD

sa naznakom u dowem levom uglu: "Dopisna olimpijada, I kolo". Zajedno sa re{ewima zadataka, u taj koverat
stavite ~itko popuwen Evidencioni list u~esnika olimpijade, s podacima prema obrascu koji dajemo u
prilogu. U isti koverat stavite obi~an mawi prazan i nezalepqen koverat (B6, plavi ili beli) s ~itko
napisanom va{om adresom (ime i prezime, ulica i broj, po{tanski broj i mesto) i nalepqenom po{tanskom
markom od 30 dinara. U tom kovertu }emo vam poslati rezultate provere re{ewa zadataka I kola, informaciju
o daqem u~e{}u na konkursu i 10 zadataka za II kolo. Uspe{nim re{avaocima ovih zadataka Komisija }e
dodeliti nagrade (I, II, III) i pohvale i poslati ih po{tom. Najuspe{niji re{avaoci zadataka II kola pozivaju
se u Beograd (planirano 20. 11. 2022. godine) na FINALE (republi~ko), koje }e biti organizovano po
pravilima pismeno-usmene matemati~ke olimpijade. Zadaci }e odmah biti pregledani i, prema postignutim
rezultatima, bi}e dodeqena priznawa (nagrade i pohvale), pri ~emu }e nauspe{iji re{avateq dobiti
specijalnu nagradu (zimska {kola).
U nadi da }e vam re{avawe zadataka dopisne "Arhimedesove" olimpijade predstavqati zadovoqstvo i
da }e doprineti va{em daqem interesovawu za matematiku i oboga}ivawu va{eg matemati~kog znawa, `elimo
vam puno uspeha u novoj {kolskoj godini!
Napomena: Svaki ta~no re{en zadatak (sa obrazlo`ewem)
donosi 5 bodova! Maksimalan broj bodova je 25.
Zadatke za II kolo dobijaju u~enici koji ta~no re{e bar 3 zadatka.

Komisija "Arhimedesove" dopisne olimpijade
Beograd, De~anska 6, tel. 011/3245-382

