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

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

1. Шта је веће: 0,9 или – 0,10? За колико?
2. Имао отац три ћерке које су заједно имале 6 година. На питање, колико која ћерка има година,
отац је одговорио да најмлађа ћерка има црне очи. Одредите колико је година имала свака ћерка.

3. Мајка има троје деце. Припремила им је 6 колача и жели да подели деци колађе тако да свако
дете добије једнак број колача. На колико начина она то може учинити?

4. Стара персијска прича
У једној од „Прича из 1001 ноћи“ Мудрац је поставио следећи задатак:
Једна жена је пошла у воћњак да набере јабуке. Да би изашла из воћњака она треба да прође кроз
4 капије. На свакој капији стоји стражар и сваком стражару жена је дужна да преда по половину броја
свих јабука које носи са собом. На крају, по проласку кроз последњу капију, остало јој је 10 јабука.
Колико је јабука та жена набрала у воћњаку?

5. Воз прелази преко моста дужине 250 метара за 1 минут, а поред телефонског стуба за пола минута.
Колика је дужина воза?

Po{tovani u~enici VII 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

