
IV РАЗРЕД
Школско такмичење из математике

1987.

1. Колико цифара се употреби за нумерисање књиге која има 1987

страница?

2. Дужина странице квадрата је 24 cm, а страница правоугаоника

чија је површина једнака површини квадрата је 18 cm. Ко има

већи обим: квадрат или правоугаоник?

3. Напиши број којег чине 14 хиљада, 14 стотина, 14 десетица

и 14 јединица.

4. Влада и Нада имају одређени број бомбона. Када Влада

поклони Нади 10 бомбона, тада ће имати подједнако много

бомбона. Ако Нада поклони Влади 20 бомбона, он ће тада

имати четири пута више бомбона од Наде. Колико свако од њих

има бомбона?

5. Квадрат странице 3 cm подељен је на квадратне центиметре.

Нацртај одговарајућу слику и преброј колико на њој укупно има

дужи, а колико квадрата?



IV РАЗРЕД
Школско такмичење из математике

1988.

1. За колико се разликују најмањи непаран шестоцифрени број и

највећи паран петоцифрени број.

2. Један возач је својим аутомобилом прешао 200 000 километара и

при том је сваки од пет точкова (четири погонска и један резервни)

прешао исти број километара. Колико километара је прешао сваки

точак?

3. Збир два броја је 1988, а разлика 678. Одредити о којим бројевима

је реч.

4. Мерни број површине квадрата је два пута већи од мерног броја

обима квадрата. Колики су обим и површина тог квадрата?

5. Колико различитих дужи, а колико различитих троуглова се може

уочити на датој слици?



IV РАЗРЕД
Школско такмичење из математике

1989.

1. Два дечака се такмиче у трчању. Млађи претрчи за 1 минут 180 метара,

а старији 200 метара. Млађи је почео да трчи један минут пре него што

је кренуо старији. Колико времена треба да трчи старији да би стигао

млађег дечака?

2. Збир два броја је 52. Ако се први замени 11 пута већим бројем, онда је

збир та два броја једнак 152. Одредити ове бројеве.

3. Ако се страница квадрата повећа за 1 cm, онда се површина квцадрата

повећа за 17 cm2. Колики је обим квадрата?

4. Тврђава на слици заштићена је са 12 бункера. У ове бункере треба

распоредити 18 војника, тако да сваку од четири стране тврђаве брани

по 7 војника и да у сваком бункеру има бар један војник. Решење

приказати цртежом.

5. Ако су куће у једној улици нумерисане бројевима редом од 1 до 185,

колико се пута у тим бројевима јавља цифра 4?



IV РАЗРЕД

Школско такмичење из математике
1990.

1. Вредност израза a – b – c је 1989. Колику ће вредност имати овај израз

ако се сваки од бројева a, b и c умањи за 989?

2. Између написаних бројева уписати знаке сабирања или одузимања

(+ или - ) тако да вредност назначеног израза буде нула:

780 109 255 124 364 656

3. Производ три броја је 270 (тј. a · b · c = 270). Који су то бројеви ако се зна

да је производ првог и трећег једнак 30, а производ другог и трећег је

135?

4. На правој p, слика, дате су редом тачке А, В, С, D и Е. Записати све

различите дужи чији су крајеви дате тачке. Колико има таквих дужи?

5. Колико се троуглова може уочити на слици?

















IV РАЗРЕД

Школско такмичење из математике
1998.

1. За колико се трећина највећег четвороцифреног броја разликује од једанестине

најмањег непарног четвороцифреног броја?

2. Може ли збир два узастопна природна броја бити 19971998? Одговор образложити.

3. Одељење у коме је било 32 ученика купило је лопту која кошта 246 динара, при чему

су дечаци за лопту дали по 9 динара, а девојчице по 6 динара. Колико у том одељењу

има дечака а колико девојчица?

4. Квадрат чија је страница 10 cm пресечен је једном правом на два правоугаоника.

Израчунај обиме тих правоугаоника, ако се зна да је двоструки обим једног од њих

једнак троструком обиму другог правоугаоника.

5. Колико троуглова има на датој слици?



IV РАЗРЕД

Школско такмичење из математике
1999.

1. Разлици бројева 23 456  и 19 876  додај разлику највећег петоцифреног и

најмањег троцифреног броја?

2. Син и ћерка имају заједно 29 година. Отац је старији од сина 25 година, а

мајка од ћерке 22 године. Колики је збир година оца и мајке?

3. Ако 20. фебруара 1999. године у 17 часова у Ваљеву пада киша, може ли се

очекивати да ће кроз 1999 сати бити сунчано време?

4. Колику дебљину би имала књига од 1 999 000 страница, ако 100 листова

(200 сраница) те књиге има дебљину 2 mm?

5. Шта је веће 43 km2 и 5 ha или 435 768 a?



IV РАЗРЕД

Школско такмичење из математике
2000.

1. При сабирању неколико бројева ученик је направио следеће грешке: у једном сабирку

цифру јединица 2, заменио је са 9, цифру десетица 4 са 7 и цифру стотина 8 са 3. За

колико је промењен тачан збир?

1. За три месеца Нада је потрошила 1350 динара. Првог и другог месеца је потрошила

856 динара, а другог и трећег 800 динара. Колико динара је потрошила Нада првог и

трећег месеца заједно?

2. Одредити решење једначине 105 – х = 2000.

3. Збир обима три једнака правоугаоника износи 360 cm. Израчунати дужину и шитину

једног од ових правоугаоника ако је дужина за 1 dm већа од ширине.

4. Колико троуглова има на датој слици?



IV РАЗРЕД

Школско такмичење из математике
2001.

1. Плетеном жицом треба оградити башту чије су странице 46 m и 54 m. При

томе се на свака 2 m стављају стубови. Колико је потребно стубова и колико

метара жице ако се по један стуб налази у сваском углу баште?

2. Површина школског дворишта је 3 975 m2, а површина игралишта је 24 а. За

колико квадратних метара је површина школског дворишта већа од површине

игралишта?

3. Један од два сабирка је повећан за 222. Како треба промрнити други сабирак:

а) да би се збир повећао за 150; б) да би се збир смањио за 50?

4. Од следбеника најмањег парног четвороцифреног броја одузети претходник

највећег непарног троцифреног броја.

5. Написати најмањи и највећи седмоцифрени број чији је производ цифара

једнак 96.



ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.

4. РАЗРЕД



ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

4. РАЗРЕД



ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.

4. РАЗРЕД



ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.
4. разред









Школско такмичење из математике 2009. године

4. РАЗРЕД





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


