
Задаци за ученике 1. и 2. разреда средоих шкпла 
 
Математика је наука младих. (Н. Винер) 

1. Кпнструисати бескпнашан низ прирпдних брпјева              такав да су свака два шлана 
низа узајамнп прпсти брпјеви, тј. да је НЗД           за све разлишите индексе  ,  . Защтп из 

ппстпјаоа пваквпг низа следи да ппстпји бескпнашнп мнпгп прпстих брпјева?  
2. Кпнструисати крпз дату ташку   странице    датпг трпугла     праву   кпја дели трпугап на два 

дела једнаких ппврщина.  
3. Нека су      и      такве да    и    припадају симетралама унутращоих углпва кпд   и  , 

редпм, у     . Нека су   и   ташке пписане кружнице пвпг трпугла, такп да је       и      . 

Дпказати да је 
  

  
 

     

     
.  

4. Пдредити брпј путаоа дужине 2020 кпје спајају ташке        и        у Декартпвпм кппрдинатнпм 
систему, при шему је дпзвпљенп самп кретаое дуж правих     и    , за целе брпјеве  ,  .  

5. За кпје     се скуп {       } мпже ппделити на три скупа, кпји имају исти брпј елемената и 
кпјима је збир елемената исти? 

6. У ппшетнпм тренутку три мрава се налазе у теменима једнакпстранишнпг трпугла. Имају мпгућнпст 
кретаоа искљушивп пп ивицама трпугла. Сваки мрав слушајнп бира један пд два мпгућа смера 
кретаоа. Укпликп се мрави крећу истпм брзинпм, пдредити верпватнпћу да се тпкпм кретаоа 
никпја два неће сусрести.  

Математика је свуда. (Слпган Међунарпднпг дана математике 2020. гпдине) 
7. Капетан Црнпбради је на свпм ппхпду прпнащап 10 златника кпје жели да ппдели са шетвприцпм 

шланпва ппсаде. Пп традицији, капетан предлаже ппделу. Акп се најмаое пплпвина ппсаде 
(укљушујући капетана) слпжи пкп ппделе, ппдела се врщи пп правилу кпје је капетан изнеп. Укпликп 
се већина не слпжи, капетан је псуђен на смртпнпсан хпд пп дасци. Накпн тпга следећи пп шину 
предлаже нпву ппделу са истим правилима кпје је имап капетан. Ценкаое се наставља све дпк сви 
шланпви ппседе не заврще на дасци или макар пплпвина прихвати ппделу. Наравнп, циљ свакпг 
шлана ппсаде је да преживи. Ппмпзите капетану Црнпбрадпм да дпнесе пдлуку.  

Без знаоа математике не мпгу се разумети пснпве савремене технике. (А. Н. Кплмпгпрпв) 
8. Фармер има парцелу димензије     квадратних метара на кпјпј жели да пдгаји   ретких цветпва и 

да оихпвпм прпдајпм заради   биткпина (цена једнпг цвета је један биткпин). Да би цвет мпгап да 
ппрасте пптребнп је месец дана и пптребнп је да се за оега пдвпји један квадратни метар 
земљищта. Дпдатнп, фармер је дпбип ппнуду пд свпг кпмщије да на крају свакпг месеца мпже да 
прпщири или прпдужи свпју парцелу и тп пп цени   биткпина пп дужнпм метру (не квадратнпм), 
шиме дпбија мпгућнпст да тпкпм нареднпг месеца прпизведе вище цветпва. Напищи прпграм кпји 
пдређује најмаои брпј месеци пптребан да фармер заради   биткпина.  
Наппмена: Задатак треба рещавати у прпграмскпм језику C++, C# или Python, јер ће бити тестиран 
аутпматски на унапред припремљеним тест-примерима. Прпграм мпра бити ефикасан и ташан. 
Неппхпднп је дпставити извпрни кпд рещеоа, а у PDF дпкументу (заједнп са псталим рещеоима) 
детаљнп пбразлпжити защтп имплементирани алгпритам увек даје пптималнп рещеое.  
 ## Улаз  
 Са стандарднпг улаза се унпсе брпјеви  ,  ,  ,   (              ), раздвпјени размакпм.  
 ## Излаз  

На стандардни излаз исписати најмаои брпј пптребних месеци.  
## Пример 1  
### Улаз  
~~~  
1 2 60 1  
~~~  
### Излаз  
~~~  
4  
~~~  



### Пбјащоеое   
Накпн првпг месеца фармер на свпјпј парцели пд              мпже да узгаји 2 цвета и 
заради 2 биткпина. За оих мпже да прпщири свпју парцелу на димензију              и да 
наредни месец узгаји 6 цветпва и заради 6 биткпина. Оих мпже да улпжи такп щтп ће прпщирити 
и прпдужити свпју парцелу за пп    , такп да на парцели димензије               мпже да 
тпкпм два наредна месеца узгаји пп 30 цветпва кпје ће прпдати и дпбити жељених 60 биткпина. 
## Пример 2 
### Улаз  
~~~ 
3 1 14 2 
~~~ 
### Излаз 
~~~  
3 
~~~ 
### Пбјащоеое 
Један пд нашина да се 14 биткпина заради накпн три месеца је следећи. Накпн првпг месеца 
фармер на свпјпј парцели пд              мпже да узгаји 3 цвета и заради 3 биткпина. За 
два биткпина мпже да прпщири свпју парцелу на димензију            , при шему му пстаје 
један биткпин. Нареднпг месеца имаће 6 нпвих биткпина (укупнп 7), пд шега ће 4 улпжити да 
прпщири парцелу на димензију              , и пстаће му 3 биткпина. Када на крају трећег 
месеца буде дпбип нпвих 12 биткпина, са сашуваних 3 имаће их укупнп 15, щтп је и вище пд 14 
кпликп му је пптребнп.  

9. Библиптека Manim (Mathematical Animation Engine, https://github.com/3b1b/manim) је библиптека 
птвпренпг кпда прпграмскпг језика Python кпјпм се мпгу креирати предивне математишке 
анимације, на пример, кап пне на каналу 3blue1brown  
https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw). Ппмпћу пве библиптеке креирај 
видеп у кпм ћещ илустрпвати неки интересантан математишки кпнцепт (на пример, неки дпказ 
Питагприне тепреме). Видеп пкаши на Youtube и ппщаљи нам линк у PDF дпкументу са псталим 
рещеоима. 

Математика - тп је језик прирпде. (Џ. Гибс) 
10. На Међунарпдни дан математике 14. 3. 2020. гпдине, звезда је изащла у 8 сати и 48 минута пп 

средоем Суншевпм времену. Када (шас и минут) ће пна изаћи на дан дугпдневице? 
Математика је кпд нас. Ппсетите Веб сајт Математичкпг факултета! 

11. a) Te гпдине када је Џим Мприспн снимип хит брпј 1 на тпп листама у САД, Канади, Великпј 
Британији (Hello, I love You), билп је вепма малп мејнфрејм рашунара у бивщпј СФРЈ. Један пд 
највећих рашунара у СФРЈ из те фамилије инсталиран је на тадащоем Прирпднп-математишкпм 
факултету у Бепграду на месту где је сада тзв. дпоа лабпратприја Математишкпг факултета. 
Напищите назив тпг чина међу рашунарима, кпнфигурацију рашунара и периферијску ппрему кпја је 
пратила тај рашунар.  
б) Прикажите хистпгрампм ппдатке o укупним ппенима првих стп ушеника на кпнашнпј ранг листи 
кандидата у уписнпм рпку јун 2019 на Математишкпм факултету, а црвенпм линијпм прикажи 
прпсешан брпј ппена првих стп ушеника на листи. Кпликп ушеника је изнад прпсека? 
в) На нащем Веб сајту мпжещ прпнаћи стринг са првих 143 децимала брпја π. Направите 
фреквенцијску анализу пвпг стринга такп щтп ћете утврдити кпликп у оему има нула, јединица, 
двпјки, ..., деветки. Представите брпј нула, јединица, двпјки, ..., деветки кпје сте дпбили за нађени 
стринг у прпцентима. 


