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IV РАЗРЕД 

 
1. Када је у Лондону 11 сати и 30 минута, тада је у Београду 12 сати и 

30 минута. Пера живи у Београду. Он се договорио са братом, који 
живи у Лондону, да се чују у 17 сати по лондонском времену. Ако 
је сада 14 сати и 45 минута у Београду, за које време треба Пера 
да назове брата? 

 
2. Клавир има 88 дирки. Белих дирки има 16 више него црних. 

Клавирштимер треба да замени све беле дирке на три клавира. 
Колико му је белих дирки потребно? 

 
3. Јован, Милан и Драган су се договорили да један дан раде у 

воћњаку и да зараду поделе на три једнака дела. Уместо новца 
газда им је дао мобилни телефон и слушалице. Милан је узео 
телефон, а Јован слушалице, при чему је Милан дао Јовану 600 
динара, а Драгану 2 000 динара. Колико кошта телефон? 

 
 
4. Упиши бројеве у празна поља квадрата тако да он 

буде магичан. Образложи одговор. 
 
 
 

5. Правоугаоник страница 3 cm и 4 cm подељен је 
на квадратне центиметре (види слику). Колико се 
квадрата, а колико правоугаоника, који нису 
квадрати, може уочити на слици? 

 
 
Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. 
Израда задатака траје 120 минута. 
Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. 
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IV РАЗРЕД 
Признавати сваки тачан поступак који се разликује од кључа. 

Бодовање прилагодити конкретном начину решавања. 
 
1. (МЛ 55/5) Лондонско време разликује се од београдског за 1 сат [5 
бодова]. Када је у Београду 14 сати и 45 минута у Лондону је 13 сати и 45 
минута [5 бодова]. Од 13 сати и 45 минута до 17 сати преостаје још 3 сата и 
15 минута [10 бодова]. 
 
2. (МЛ 55/5) Ако број црних дирки означимо са x, онда белих има x + 16. 
Број црних дирки је (88 – 16) : 2 = 72 : 2 = 36 [10 бодова], а број белих 
дирки 36 + 16 = 52 [5 бодова]. За три клавира потребно је 3 ∙ 52 = 156 
белих дирки [5 бодова]. 
 
3. (МЛ 55/5) Означимо цену телефона са Т. Милан је дао Јовану и Драгану 
укупно 600 + 2 000 = 2 600 динара, па је њему остало Т – 2 600 динара  
[5 бодова]. Како су после поделе сва тројица имала једнаке вредности и 
како је Драган добио само од Милана 2 000 динара, то је T – 2 600 = 2 000  
[5 бодова]. Решавањем ове једначине добијамо да је цена телефона 4600 
динара [10 бодова]. 
 
4. Означимо број у средишњем пољу магичног квадрата са А. 
Збир бројева у назначеној колони и дијагонали је једнак. 
Како су збирови једнаки и колона и дијагонала имају једно 
заједничко поље, следи да је 122 + 129 = 126 + А. Решавањем 
једначине добијамо А = 125 [5 бодова].  
Како је збир бројева у свакој колони, врсти и дијагонали три 
пута већи од броја у средишњем пољу квадрата, тј. 3 ∙ 125 = 
375, сада можемо попунити квадрат тако да он буде магичан 
[сваки тачан број од преосталих 5 бројева по 3 бода]. 
 
5. Квадрата чија је дужина странице:  
- 1 cm има 12  [2 бода]; - 2 cm има 6  [2 бода]; - 3 cm има 2  [2 бода].  
Дакле, укупно квадрата има 12 + 6 + 2 = 20 [1 бод]. 
Правоугаоника чије су дужине страница:  
- 1 cm и 2cm има 17 [2 бода]; - 1 cm и 3 cm има 10 [2 бода]; 
- 1 cm и 4 cm има 3 [2 бода]; - 2 cm и 3 cm има 7 [2 бода]; 
- 2 cm и 4 cm има 2 [2 бода]; - 3 cm и 4 cm има 1 [2 бода]. 
Правоугаоника који нису квадрати има 17 + 10 + 3 + 7 + 2 + 1 = 40 [1 бод]. 

122  126 

129 А  

   

122 127 126 

129 125 121

124123128


