
                                                                                                                                                                                                                                   

31. ТУРНИР ГРАДОВА 
Јесење коло. 

Базна варијанта, 18. октобар 2009. 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) Седмоцифрену шифру (код), назваћемо добрим ако се састоји од седам 

различитих цифара. Сеф је закључан (заштићен) добром шифром. Познато је да ће 

се сеф отворити ако се унесе добра шифра која се бар на  једној позицији поклапа 

са шифром сефа (реч је о поклапању цифара на истој позицији). Може ли се 

гарантовано сеф отворити за мање од 7 покушаја? 

2. (4 поена) У простору се налази затворена изломљена линија од шест делова 

ABCDEF чији су супротни делови паралелни (АBDE, BCЕF и CDFА).  При 

томе АB није једнако DЕ. Докажите да сви делови изломљене линије леже у истој 

равни. 

3. (4 поена) Постоје ли природни бројеви a,b, c,d  такви да важи једнакост 
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4. (4 поена) На свакој страници правилног 2009-оугла уочена је и означена по једна 

тачка. Те тачке су темена 2009-угла површине S. Свака од тих уочених тачака 

пресликана је симетрично у односу на средиште странице на којој се та тачка 

налази. Докажите да 2009-угао с теменима у добијеним (пресликаним) тачкама 

такође има површину S. 

5. (5 поена) У некој савезној држави налазе се два главна града (северни и јуж-ни) и 

неколико других градова од којих су неки повезани аутопутевима. Мећу тим 

путевима има и оних на којима се плаћа путарина. Познато је да на ма којем путу 

из јужне престонице у северну има не мање од 10 путева (деоница) где се плаћа 

путарина. Докажите да се сви путеви (деонице пута), за које се плаћа путарина, 

могу поделити између десет компанија, тако да на ма којем путу из јужне у 

северну престоницу има путева (деоница) сваке од тих компанија. 

 

 

 

 

 

 

 


