
IV РАЗРЕД
Општинско такмичење из математике

1987.

1. Мира, Весна и Нада потроше на пијаци 5280 динара. Мира је

потрошила 340 динара више од Весне, а три пута мање од

укупне суме коју су потрошиле Весна и Нада. Колико је

потрошила свака домаћица?

2. На реци је било 12 чамаца од којих већи имају по 8, а мањи по 5

седишта. Колико је било већих, а колико мањих чамаца, ако је

укупан број седишта 75?

3. Ако се страница датог квадрата увећа за 10 cm, његова

површина се увећа за 200 cm2. Одредити обим и површину

датог квадрата.

4. Колико петоцифрених бројева се завршава цифром 4? Колико

петоцифрених бројева почиње и завршава се цифром 7?

5. Првих девет парних природних бројева распореди у квадратну

таблицу 3 x 3 тако да се добије магични квадрат.



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1988.

1. Збир три природна броја износи 440. Први од њих је два пута

мањи од другог, а седам пута већи од трећег. О којим бројевима

је реч?

2. Влада, Нада и Јагода су били у куповини. Влада и Нада су

потрошили 1988 динара, Влада и Јагода 2988 динара, а Јагода

и Нада 3988 динара. Колико динара је потрошио свако од њих?

3. Дата су два једнака квадрата, који имају површину 100 cm2 . Ако

страницу једног повећамо за 2 cm, а обим другога увећамо за

16 cm, који квадрат ће после ових измена имати већу

површину?

4. Колико има петоцифрених бројева код колих је производ

цифара једнак 4?

5. Конструисати магични квадрат 3 x 3, тако да је карактеристичан

збир магичног квадрата једнак 21.



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1989.

1. Нада је за 4 године старија од Јагоде, а Владимир има онолико

година колико Нада и Јагода  заједно. Трећина збира њихових

година износи 16. Колико година има свако од њих?

2. Колико има четвороцифрених бројева код којих је збир цифара

једнак 4?

3. Квадрат странице 6 cm има површину једнаку површини

правоугаоника чије су све странице природни бројеви. Колико

има таквих различитих правоуганика? Који од њих има највећи,

а који најмањи обим?

4. Бројеви 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 распоредити у поља магичног

квадарата 3 x 3. Колики је карактеристичан збир магичног

квадрата?

5. У кружиће на датој слици уписати бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

тако да је збир бројева у теменима сваког црног троугла једнак

14, а збир бројева у теменима сваког белог троугла једнак 13.
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IV РАЗРЕД
Општинско такмичење из математике

1990.

1. Дешифруј следеће сабирке:

2. Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 10, а

цифра десетица 5.

3. Колико се цифара употреби за нумерисање од прве до 567.

странице те књиге?

4. За покривање пода потребно је 200 плочица облика

правоугаоника 22 cm x 11 cm. Колико би плочица, облика

квадрата величине 20 cm x 20 cm, требало за покривање истог

пода?

5. Празна поља датог квадрата попуни непарним бројевима од 13

до 29 тако да збирови у сваком правцу буду једнаки.

21



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1991.

1. За копље, штит, мач и коња један витез је платио 25 златника.

Штит, мач и коњ коштају 22 златника, а копље, штит и мач 15

златника. Колико појединачно коштају копље, штит, мач и коњ,

ако копље, штит и коњ коштају 17 златника?

2. Саставити магични кадрат (3 х 3) чији су сви елементи

различити и чији је карактеристични збир (збир по свакој

колони, врсти и дијагонали) једнак 12.

3. Дат је квадрат чија је страница 6 cm. Колико има различитих

правоугаоника чије су странице природни бројеви и чија је

површина једнака површини квадрата? Који од добијених

правоугаоника има највећи, а који најмањи обим?

4. Уместо * у једнакости * * ∙ * - * = 2 треба ставити одговарајуће

цифре тако да се добије тачна једнакост.

5. Природни бројеви написани су у низу један за другим:

12345678910111213....  Која цифра се налази на 1991. месту?



IV РАЗРЕД
Општинско такмичење из математике

1992.

1. Обим правоугаоника је 72 cm. Једна страница је 2 пута краћа од

друге странице правоугаоника. Израчунати површину

четвороугла чија темена су средишта страница овог

правоугаоника.

2. Колико дужи и колико троуглова има на следећем цртежу?

3. Сабирањем по два од три непозната броја добијају се збирови

156, 162, 170. Одреди непознате бројеве.

4. Попуни празна поља бројевима 0, 4, 8, 10, 12, и 14 у квадрату на

слици тако да се добије „магични“ квадрат, тј. тако да збирови

бројева у свим редовима, колонама и дијагоналама буду

једнаки.

5. Две јабуке имају заједно 100 g. Већа јабука и тег од 20 g у

равнотежи су са мањом јабуком и тегом од 50 g. Колико је тешка

свака јабука?

2 16 6



IV, ОПШТИНСКО 1993.

1. Попуни празна поља табеле тако да сума бројева у свака три суседна поља
по хоризонтали и вертикали буде 12.

2. У једној школи на два дечака долазе три девојчице, а на десет дечака један
наставник. Колико је у школи дечака, девојчица и наставника, ако је укупно
ученика и наставника 312?

3. Колико прабаба имају заједно све твоје прабабе?

4. Допуни магични квадрат.

5. Напиши све четвороцифрене бројеве којима је збир цифара три.

20

21

14 19



IV, ОПШТИНСКО 1994.

1. Колико цифара се употреби за нумерацију књиге која има 789 страна?

2. Допуни магични квадрат на слици.

3. Од свих правоугаоника површине 36cm2 чије су странице природни бројеви
одредити онај који има: а) највећи обим; б) најмањи обим. Колико таквих
правоугаоника има?

4. Идуће године Нада ће имати два пута више година од Јагоде. Колико година
има Јагода, а колико Нада, ако се зна да је Нада 7 година старија од Јагоде?

5. Помоћу шест четворки, заграда и симбола рачунских операција
конструисати бројевни израз чија је вредност једнака 100.

5 10

4 6



IV, ОПШТИНСКО 1995.

1. Колико седмоцифрених бројева почиње цифрама 1995, а колико се завршава
цифрама 1995?

2. Збир два броја је 825, при чему се већи број завршава цифром 0. Ако ту нулу у
већем броју изоставимо, онда се добије мањи број. О којим бројевима је реч?

3. Два ученика имају нешто новца и желе да купе исту збирку задатака из
математике. Првом недостаје 66 динара, а другом 82 динара. Зато реше да
заједнички купе збирку задатака. Међутим, ни тада нису имали довољно новца, јер
им је недостајало још 24 динара. Колико кошта та збирка задатака?

4. Правоугаоник обима 96 cm једном правом је подељен на два подударна квадрата.
За колико је обим правоугаоника већи од обима једног од добијених квадрата?

5. Састави магични квадрат ( 3 х 3 ) чији су елементи бројеви
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.



IV, ОПШТИНСКО 1996.

1. Колико има двоцифрених бројева код којих су : а) обе цифре непарне; б) обе
цифре парне.

2. Збир два броја је 196. Ако већем од њих избришемо цифру јединица
добијамо мањи број. О којим бројевима је реч?

3. На удаљености од 125 m пас је опазио зеца и појурио за њим. Истог
тренутка зец се дао у бег. Једним скоком зец прескаче пола метра, а пас два
метра. Осим тога у времену у ком зец скочи седам пута, пас скочи два пута.
Колику удаљеност је претрчао пас од тренутка када је спазио зеца, до тренутка
када га је уловио?

4. Шаховска табла облика квадра има 64 поља, такође облика квадра. Обим
сваког од поља шаховске табле је 18 cm. Израчунати обим шаховске табле?

5. Допунити следећи магични квадрат:

7 5

11 9



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1997.

1. Младен је за један посао трабало да добије 130 динара и лопту.

Међутим он је урaдио само трећину тог посла и за то добио 10

динара и лопту. Колико кошта лопта?

2. Збир природних бројева a и b је 10. Колика је најмања, а коликa

највећа вредност израза 1996 ∙ a + 1997 ∙ b?

3. Права дели правоугаоник на два подударна квадрата. Ако је

обим правоугаоника 60 cm, наћи обим једног од добијених

квадрата?

4. Бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 распореди у поља магичног

троугла (на слици) тако да је збир бројева на свакој страници

троугла једнак.

5. Колико има троцифрених бројева који имају исту вредност било

да се читају слева надесно, било да се читају здесна налево?



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1998.

1. Јесен је један дан дужа од зиме, 4 дана краћа од лета и 2 дана

краћа од пролећа. Колико дана траје свако годишње доба, ако

година није преступна?

2. Производ два броја је 1998. Ако се један умањи за 24, а други

остане исти, нови производ износи 1110. Одредити тражене

бројеве.

3. Које све масе можемо измерити на теразијама са два таса ако

располажемо само теговима од 1 kg, 3 kg и 9 kg?

4. Колико има троуглова чија су темена у датим тачкама?

5. У поља дате траке уписати природне бројеве тако да је

производ свака три суседна броја једнак 30. Колико различитих

решења има?

5



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
1999.

1. Помоћу цифара 0, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 написати највећи и најмањи

шестоцифрени број користећи сваку цифру:

а) само једанпут; б) највише три пута.

2. У првом сандуку има 1999 јабука више него у другом. У ком сандуку

ће бити више јабука, и за колико, ако из првог сандука пренесемо у

други 1000 јабука?

3. Колико је керамичких плочица облика квадрата, стрaнице 15 cm,

потребно за покривање пода правоугаоне просторије чије су

димензије 12 m и 27 m?

4. Бројеве 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 распореди у поља

квадрата 3 х 3 тако да у сваком од 9 поља буде по један број, при

чему се бројеви не смеју понављати и при чему је збир бројева у

свакој хоризонтали, вертикали или дијагонали различит.

5. Колико дужи и колико троуглова је нацртано на датој слици?



IV РАЗРЕД

Општинско такмичење из математике
2000.

1. Из два пристаништа кренула су истовремено, један другом у

сусрет, два брода. Први брод се кретао брзином од 22 km/h, а

други брод брзином 28 km/h. Колико је растојање између

пристаништа, ако су се бродови срели после 40 часова

путовања?

2. Пера, Васа и Огњен имају заједно 160 кликера. Ако Пера да

Oгњену 17 кликера, а Васа поклони Огњену 12 кликера, онда ће

Пера и Васа имати једнак број кликера, а Огњен колико и Пера

и Васа заједно. Колико кликера је имао сваки дечак?

3. Ако се једна страница квадрата повећа два пута, а друга за

22 mm, добије се правоугаоник чији је обим за 2000 mm већи од

обима датог квадрата. Колика је страница датог квадрата?

4. Дат је двоцифрени број. Ако му се са десне стране допише исти

број, добија се четвороцифрени број. Колико пута је добијени

број већи од датог броја?

5. Конструисати магични квадрат чији су елементи бројеви:

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27.





IV, ОПШТИНСКО 2002.

1. Два аутомобила крећу се у сусрет један другом. Један прелази 76km/h, а
други 12km/h више од првог. Колико ће бити удаљени један од другог 3 часа
после сусрета?

2. У једном руднику раде рудари у три смене. У првој смени ради 126 рудара, у
другој 42 рудара више него у првој, а у трећој половина збира рудара прве две
смене. Колико рудара ради у трећој смени?

3. Правоугаоник чији је обим 2002 cm подељен је правом која је паралелна
мањој његовој страници на један квадрат и један правоугаоник. Колики је обим
мањег правоугаоника ако је обим квадрата 1000 cm?

4. Мирослав је записивао природне бројеве један за другим, 123...9101112....
Коју је цифру записао на 2002. месту?

5. Збир два броја је 825. Када се већи подели мањим, количник је 8, а остатак
15. Који су то бројеви?



IV, ОПШТИНСКО 2003.

1. Површина пода једне дворане је 60m2 54dm2. Колика је површина ходника
који је 6 пута ужи и 4 пута дужи?

2. Странице два квадрата разликују се за 6cm, а њихове површине за 96cm2.
Израчунати обим мањег квадрата.

3. Пре 16 година Владе Дивац је био три пута старији од Милоша Вујанића.
Колико година сада има Владе Дивац, а колико Милош Вујанић, ако је Владе
Дивац 12 година старији од Милоша Вујанића?

4. Одредити разлику најмањег непарног четвороцифреног броја чији је збир
цифара 4 и највећег парног троцифреног броја чији је производ цифара 16.

5. Сваком од троје деце мајка је дала исти број поморанџи. Када су деца
појела по четири поморанџе, остало им је укупно онолико колико је добило
свако дете. Колико је поморанџи добило свако дете?



Oпштинско такмичење, 2004.

IV разред



Oпштинско такмичење, 2005.

IV разред



 
 



 



 
 



 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


