
 

32. ТУРНИР ГРАДОВА 
Пролећно коло. 

Базна варијанта, 27. фебруар 2011. 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. (3 поена)  По кружници су написани сви цели бројеви од 1 до 
2010 и то тако да при кретању у смеру казаљке на сату бројеви 
наизменично час расту, час опадају. Докажите да постоје нека 
два броја који стоје један до другог чија је разлкика парна.  

2. (4 поена) Правоугаоник је раздељен на 121 поље са десет 
вертикалних и десет хоризонталних правих. Код 111 поља обими 
су цели бројеви. Докажите да су и обими осталих десет поља 
цели бројеви. 

3. (5 поена) Дужина одрасле глисте је 1 метар. Одрасла глиста се 
може разделити на два дела у билпо којем односу дужина. При 
томе настају две нове глисте, које одмах почињу да расту 
брзином 1 метар на час. Када дужина глисте достигне 1 метар, 
она постаје одрасла и престаје даље да расте. Могу ли се од 
једне одрасле глисте добити 10 одраслих глиста за мање од 1 
сат?  

4. (5 поена) Дат је конвексан четвороугао. Ако повучемо ма коју 
његову дијагоналу она ће га поделити на два једнакокрака 
троугла, а ако одједном повучемо обе његове дијагонале, 
поделиће га на четири једнакокрака троугла. Да ли је тај 
четвороугао обавезно квадрат? 

5. Змај је заробио витеза и затворио га у тамницу. Дао му је 100 
разних новчића од којих је тачно половина магичних. Који 
новчићи су магичнии, зна само змај. Сваког дана витез раздваја 
све новчиће на две гомиле (које не морају бити једнаке). Ако у 
гомилама буде исти број обичних или исти број магичних 
новчића, змај ће ослободити витеза. Може ли се витез сигурно 
ослободити за не мање од: 

    а) (2 поена) 50 дана? 

    б) (3 поена) 25 дана? 

     

 


