
31. ТУРНИР ГРАДОВА 
Јесење коло. 

Сожена варијанта, 25. октобар 2009. год. 

8–9. разред (млађи узраст) 
(Резултат се рачуна на основу три задатка на којима је добијено највише поена, поени за делове 

једног задатка се сабирају) 
 

 

1. (4 поена)  У 10 једнаких бокала разливено је млеко – не обавезно на равне делове, 
али је сваки бокал био испуњен не више од 10%. У једном кораку можемо 
одабрати један бокал и одлити из њега било коју, али једнаку количину млека у 
остале бокале. Докажите да се за не више од 10 таквих операција може постићи да 
у свим бокалима буде иста количина млека. 

 
2. (6 поена) Миша има 1000 једнаких коцкица, при чему је код сваке један пар 

супротних страна беле боје, други пар – плаве боје, а трећи пар – црвене боје. Он 
је од њих саставио велику коцку 101010, прислањајући једну до друге стране 
исте боје. Докажите да та велика коцка има истобојну страну. 

3. (6 поена) Одредите све природне бројеве а и b, такве да Error! Bookmark not 
defined.представља број који је степен броја 2.   

4. (6 поена) На страницама BC и CD ромба ABCD узете су тачке P и Q (тим редом) 
тако да је BP=CQ. Докажите да се пресечна тачка тежишних дужи троугла APQ 
налази на дијагонали BD  ромба. 

5. (9 поена = 2 поена +7 поена ) Између тегова масе 1 g, 2 g, 3 g, ..., Н g треба 
изабрати неколико тегова (више од једног) са сумарном масом која је једнака 
просечној маси преосталих тегова. Докажите: 

а) то се може учинити ако је N+1 квадрат целог броја (2 поена); 
б) ако се то може учинити, онда је N+1 квадрат целог броја (7 поена). 

6. (10 поена) На раван са квадратном мрежом стављано је 2009 једнаких квадрата   
     чије странице леже на линијама мреже. Затим су означена сва поља (квадратићи)  
      која су покривена непарним бројем квадрата. Докажите да тако означених поља 
      нема мање од броја поља у једном квадрату. 
 
7.  (14 поена)  Олга и Максим платили су за путовање по архипелагу од 2009 острва, 

при чему су нека острва повезана двосмерним бродским маршрутама. Путовање 

су организовали као игру. На почетку Олга бира острво на које ће прво да 

допутују. Затим заједно путују бродовима, наизменично бирајући острво, на којем 

још нису били. Почиње да бира Максим. Губи онај ко не може да изабере острво 

(јер нема брода који иде са острва на којем се налазе на неко непосећено острво). 

Докажите да при ма којој шеми маршрута Олга може да победи, ма како играо 

Максим. 
 
 
 

 


