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

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

1. Шта је веће: – 0,9 или – 0,10? За колико?
2. Милан је рекао Николи да је утврдио да је величина a већа од величине b за 8. Милан је затим
Николино тврђење приказао и цртежом и математичким записом. Шта је све Милан урадио?

3. Нa столу се налази једна коцкица. Колико још најмање истих таквих коцкица треба да
набавимо да бисмо могла да сложимо нову коцку?

4. Живимо у 21. веку. Напиши дан, месец и годину када се завршио 20. век.
5. На слици је приказан правилан шестоугао. На свакој од његових страна означено
је средиште, а онда су неки делови шестоугла осенчени. Који део povr{i {estougla

je osen~en?

Po{tovani u~enici VIII 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

