
                                                                                                                                                                                                        
31. ТУРНИР ГРАДОВА   

Пролећно коло. 
Сложена варијанта, 14. март 2010. год. 

8–9. разред (млађи узраст) 
(Резултат се рачуна на основу три задатка на којима је добијено најви{е поена, 

 а поени за делове једног задатка се сабирају) 

 

     1.  (3 поена)  Имамо комад (парче) сира. Допуштено је изабрати ма који 

позитиван (може и нецео) број а, различит од 1, па разрезати (поделити) то 

парче у односу 1 : а по тежини, затим разрезати у том истом односу ма 

који од насталих комада, итд. Може ли се то (у)радити тако да после 

коначног броја разрезивања цео сир буде подељен на две гомиле исте 

тежине? 

2. (4 поена) У троуглу ABC тачка М је средиште странице АC, а тачка P лежи  

    на страници BC. Дуж АPсече BМ у тачки О. Показало се да је BО=BP.  

    Нађите  однос ОМ:PC 

3. На кружници је распоређено 999 бројева, сваки је једнак 1 или 1, при 

чему   нису сви бројеви једнаки. Узмимо све производе по 10 узастопних 

бројева (тј.. који су један за другим) и саберимо их. 

           а) (3 поена) Колики најмањи збир се тако може добити? 

           б) (3 поена) А који највећи? 

     4. (6 поена) Збир цифара природног броја n једнак је 100. Може ли збир  

          цифара куба броја n да буде једнак 1000000? 

5. а) (3 поена) Три витеза јашу на коњима по кружном путу у смеру супротном  

       кретању сатне казаљке. Могу ли они да јашу неограничено дуго с    

       различитим сталним брзинама, ако на путу постоји само једна тачка  

       (место) где јахачи имају могућност да престигну један другог? 

             б) А ако има 10 витезова? 

6. (8 поена) У равни је дата отворена изломљена линија која саму себе нигде 

не сече, а састоји се од 31 дела (дужи) (суседни делови не припадају једној 

правој). Преко сваког дела изломљене линије повучена је права која 

садржи тај део. Добијена је 31 права, при чему је могуће да су се неке 

праве поклопиле. Колики је најмањи број различитих правих које се тако 

могу добити? 
 

7. (11 поена) На неким пољима табле 1010 налази се по једна бува. Сваког 

минута буве  скачу, свака на суседно поље (у односу на страницу). Буве 

скачу само у једном од четири правца, паралелна ивицама табле, остајући 

на истом правцу, док је то могуће, а у противном случају мењају смер у 

супротни. Пера је посматрао буве у току једног сата и ниједном није видео 

да се две буве налазе на истом пољу. Колики је највећи број бува могао да 

скаче по табли? 

  

 
 
 


