
 
31. ТУРНИР ГРАДОВА 

Јесење коло. 
Сложена варијанта, 25. 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) Сто пирата играли су карте уз плаћање у злату (златним песком), а 
затим је сваки избројао колико је пута укупно добио или изгубио. Сваки пират 
који изгуби има довољно злата да плати. Током једне операције (игре) пират 
може било да свима из својих залиха дâ (исплати) једнаку количину злата (кад 
изгуби), било да њему (када игру добије) сваки од осталих пирата плати једну 
те исту исту количину злата.  Докажите да се за неколико таквих операција 
може постићи да сваки пират добије (сумарно) свој добитак или да исплати 
губитак (То значи: ако је неко у игри добио неку количину злата, онда он после 
тога (после поделе) има за толико злата више него што је имао до поделе; а ако 
је у игри изгубио неку количину злата, онда он после тога има за толико мање 
злата него што је имао до тада. Разуме се да је укупан број добитака једнак 
укупном броју губитака). 

2. (6 поена) Од N правоугаоних плочица (не морају бити једнаке) састављен је 
правоугаоник с неједнаким страницама. Докажите да се свака плочица може 
расећи на два дела тако да се од N делова може саставити квадрат, а од 
преосталих N делова–правоугаоник. 

3. (7 поена) Сфера додирије све ивице тетраедра. Спојимо додирне тачке које су 
на паро-вима несуседних ивица. Доказати да се три тако добијене дужи секу у 
једној тачки. 

4. (9 поена) Означимо са Error! Bookmark not defined.! производ 
111111...1...11 (н јединица) – свега н фактора. Докажите да је број Error! 
Bookmark not defined. !  дељив производом  Error! Bookmark not 
defined.!Error! Bookmark not defined.!. 

5. (9 поена) Дати су троугао XYZ и конвексан шестоугао ABCDEF. Странице АB, 
CD и ЕF су паралелне и редом једнаке страницама XY, YZ и ZX. Докажите да 
површина троугла с теменима у средиштима страница BC, DЕ и FА није мања 
од површине троугла XYZ. 

6.  (12 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. 

7. (14 поена)  На улазу у пећину постављен је усправно бубањ (цилиндар), на коме 
је по ободу (кружно) на једнаким размацима распоређено N по изгледу споља 
једнаких бурића. У сваком буренцету налази се харинга – било с главом 
нагоре, било с главом надоле, али где и како – не види се. У једном кораку 
Али-Баба бира неколико бурића (од 1 до N комада) и преврће их. После тога 
бубањ почиње да се окреће, а када се заустави, Али-Баба не може да одреди 
који бурићи су били преврнути. Пећина се отвара ако за време окретања бубња 
свих N харинги буду окренуте главом на исту страну. За које вредности N Али-
Баба може за известан број корака отворити пећину? 


