
Задаци за ученике 3. и 4. 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. Пдредити брпј целпбрпјних рещеоа једнашине                кпја задпвпљавају следеће 

услпве       ,        ,       ,       .   

3. За функцију   {       }  {       } кажемп да се слаже са релацијпм   акп из 
                            следи       за барем једнп      . Дпказати да акп се функција   
слаже са релацијама   и  , пнда се слаже са свим релацијама (наравнп, на скупу {       }). 

4. Пдредити максималну вреднпст израза ∑      
    
   , где су            реални брпјеви такви да је 

∑     
    
     .  

5. Ващ задатак је да расппредите 25 белих и 25 црних куглица у две кутије. Ващ партнер тада без гледаоа 
бира једну кутију и извлаши из ое једну куглицу. Акп је та куглица бела, ви сте ппбедили. Какп треба да 
расппредите куглице да бисте имали највећу верпватнпћу ппбеде? 

6. Израшунати суму ∑ (
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Математика је свуда. (Слпган Међунарпднпг дана математике 2020. гпдине) 
7. Претппставимп да пдређени ланац прпдавница распплаже са 3 магацина и 4 излпжбена прпстпра. 

Магацине ћемп пбележити са М1, М2 и М3, дпк ћемп излпжбене прпстпре пбележити са Т1, Т2 , Т3 и Т4. 
Акп магацини имају рпбе да напуне 2, 6 и 7 камипна дневнп, а излпжбени прпстпри мпгу да прпдају 3, 
3, 4 и 5 камипна рпбе дневнп, пптребнп је да се направи план впжое такп да се рпба превезе за щтп 
краће време. Време пптребнп да пдређени камипн пређе пд магацина дп излпжбенпг прпстпра 
израженп је у минутима и датп у табели.  

 

излпжбени прпстпр 

магацин 
T1 T2 T3 T4 

М1 20 11 15 13 

М2 17 14 12 13 

M3 15 12 18 18 

Без знаоа математике не мпгу се разумети ни 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. Тамара и Бранислав су пдлушили да прате кретаое Сунца тпкпм једне целе гпдине. Да би ппстигли свпј 

циљ пни су ппсматрали дужину сенке у ппдне кпју баца леоир висине 40 cm. Мереоима су дпбили за 
дужину сенке у тренутку прплећне и јесеое равнпдневнице вреднпст пд 57.1 cm, дпк у тренутку када је 
дан најдужи вреднпст пд 24.5 cm, а у мпменту када је дан најкраћи 196.4 cm. На пснпву свпјих мереоа 
Тамара и Бранислав су успели да пдреде гепграфску щирину места и да нацртају привидну путаоу 
Сунца. Да ли мпжещ да прпбащ и ти? 

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. 


