29. TURNIR GRADOVA
Prole}no kolo.
Pripremna varijanta, 24. februar 2008. god.
8–9. razred (mla|i uzrast)
(Rezultat se ra~una na osnovu tri zadatka na kojima je dobijeno najvi{e poena, poeni za
delove jednog zadatka se sabiraju)

1. (3 poena) U konveksnom {estouglu ABCDEF naspramne satranice su
me|usobno paralelne (AB sa DE, BC sa EF i CD sa FA), a tako|e je
AB=DE. Doka`ite da je BC=EF i CD=FA.
2. (5 poena) U ravni je nacrtano 10 jednakih du`i i ozna~ene su sve wihove
prese~ne ta~ke. Pokazalo se da svaka prese~na ta~ka deli ma koju du` koja
kroz wu prolazi u razmeri 3:4. Koliki je najve}i mogu}i broj ozna~enih
prese~nih ta~aka?
3. (5 poena) Imamo 30 kartica i na svakoj je napisan broj: na dest kartica –
broj a, na deset drughih – broj b, a na deset preostalih – broj c (brojevi a,
b, c su svi razli~iti). Poznato je da za ma kojih pet kartica mo`emo
izabrati jo{ pet, tako da zbir brojeva na tih deset kartica bude jednak nuli.
Doka`ite da je jedan od brojeva a, b, c jednak nuli.
4. (6 poena) Na|ite sve prirodne brojeve n za koje je (n+1)! deqivo sa
1!+2!+...+n! (k! je proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do zakqu~no sa k).
5. (6 poena) Poqa table 1010 obojena su crvenom, plavom i belom bojom. Ma
koja dva poqa sa zajedni~kom stranicom obojena su raznim bojama. Poznato je
da crvenih poqa ima 30.
a) (2 poena) Doka`ite da je mogu}e uvek izrezati 30 pravougaonika, od
kojih se svaki sastoji od dva poqa – belog i plavog.
b) (2 poena) Navedite primer bojewa te table, kada je mogu}e izrezati 40
takvih pravougaonika (i objasnite za{to je on
odgovaraju}i).
v) (2 poena) Navedite primer bojewa table, kada nije mogu}e izrezati vi{e
od 30 takvih pravougaonika (i objasnite za{to je on
odgovaraju}i).

29. ТУРНИР ГРАДОВА
Пролећно коло.
Припремна варијанта, 24. фебруар 2008. год.
10–11. разред (старији узраст)
(Резултат се рачуна на основу три задатка на којима је добијено највише
поена. Поени по деловима једног задатка се сабирају)

1. (4 поена) Имамо 30 картица и на свакој је написан број: на десет
картица – број a, на десет другхих – број b, а на десет преосталих
– број c (бројеви a, b, c су сви различити). Познато је да за ма
којих пет картица можемо изабрати још пет, тако да збир бројева
на тих десет картица буде једнак нули. Докажите да је један од
бројева a, b, c једнак нули.
2. (5 поена) Може ли најмањи заједнички садржалац целих бројева
1, 2, 3, ..., n бити 2008 пута већи од најмањег заједничког
садржаоца целих бројева 1, 2, 3, ..., m ?
3. (5 поена) У троуглу ABC угао A је прав, M је средиште дужи BC, H
– подножје висине из темена A. Права која пролази кроз тачку M
и нормална је на AC, по други пут сече описану кружницу око
троугла AMC у тачки P. Докажите да дуж BP полови дуж AH.
4. (5 поена) Дати су конвексан многоугао и квадрат. Познато је да,
ма како поставили две копије многоугла унутар квадрата,
постојаће тачка која припада и једном и другом од тих
многоуглова. Докажите да, ма како поставили три копије
многоугла унутар квадрата, постаојаће тачка која им припада.
5. (6 поена) Дата је таблица (на слици десно) у којој можемо
замењивати места врстама, а тако|е и колонама 1 2 3 4 5 6 7
(у било ком поретку). Колико различитих таблица 7 1 2 3 4 5 6
можемо добити из дате таблице на такав начин? 6 7 1 2 3 4 5
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29. TURNIR GRADOVA
Prole}no kolo.
Slo`enija varijanta, 9. mart 2008. god.
8–9. razred (mla|i uzrast)
(Rezultat se ra~una na osnovu tri zadatka na kojima je dobijeno najvi{e poena, poeni za
delove jednog zadatka se sabiraju)
1. Broj N predstavqa proizvod dva susedna prirodna broja. Doka`ite da:
a) (2 poena) tom broju mo`emo dopisati sa desne strane dve cifre tako
da se dobije ta~an kvadrat;
b) (2 poena) ako je N>12, to se mo`e u~initi na jedinstven na~in.
2. (5 poena) Na stranicama AB i BC trougla ABC izabrane su redom ta~ke K i M tako da
je KMAC. Du`i AM i KC seku se u ta~ki O. Zna se da je AK=AO i KM=MC.
Doka`ite da je AM=KB.
3. (6 poena) Data je karirana traka, izdeqena na kvadrati}e, {irine 1 kvadrati} i
beskona~na na obe strane. Dva poqa te trake su klopke (zamke), a izme|u wih je N poqa
i na jednom od wih nalazi se skakavac. Pri svakom potezu mi izgovaramo prirodan broj,
posle ~ega skakavac ska~e za toliki broj poqa levo ili desno (po svom izboru). Za koje
N mo`emo izgovorati brojeve tako da sigurno uteramo skakavca u jednu od klopki, ma gde
on na po~etku bio izme}u wih i ma kako birao pravce svojih skokova? (Mi sve vreme
vidimo gde se nalazi skakavac.)
4. (6 poena) Nekoliko (kona~an broj) ta~aka u ravni obojeno je u ~etiri boje, pri ~emu ima
ta~aka od svake boje. Nikoje tri od tih ta~aka ne le`e na istoj pravoj Doka`ite da se
mogu na}i tri razli~ita trougla (koji se mogu i se}i), takva da su im temena razli~itih
boja i da unutar wih nema obojenih ta~aka.
5. (7 poena) U kru`nom rasporedu stoji 99 dece i svako od wih u po~etku ima loptu.
Svakog minuta svako dete (koje ima loptu) baca loptu jednom od svojih suseda. Pri tome,
ako dve lopte do|u do jednog deteta, onda se jedna od tih lopti izbacuje iz igre
nepovratno. Kroz koje najmawe vreme kod dece mo`e ostati samo jedna lopta?
6. (7 poena) Postoje li prirodni brojevi a, b, c, d, takvi da je

a c
  1,
b d

a c
  2008?
d d

7. (8 poena) Konveksni ~etvorougao ABCD nema paralelnih stranica. Uglovi koje stranice
tog ~etvorougla obrazuju sa dijagonalom AC (u nekom poretku) su jednaki 16o, 19o, 55o i
55o. Koliki mo`e biti o{tar ugao izme|u dijagonala AC i BD?

29. TURNIR GRADOVA
Prole}no kolo.
Slo`enija varijanta, 9. mart 2008. god.
10–11. razred (stariji uzrast)
(Rezultat se ra~una na osnovu tri zadatka na kojima je dobijeno najvi{e poena. Poeni po
delovima jednog zadatka se sabiraju)
1. Od papira je izrezan trougao ~iji je jedan ugao . Zatim je taj trougao razrezan na
nekoliko trouglova. Mo`e li se dogoditi da svi uglovi svih dobijenih trouglova budu
mawi od
0
a) (3 poena) u slu~aju kada je   70 ;
b) (3 poena) u slu~aju kada je   800 ?
2. (6 poena) Na brojevnoj pravoj u ta~ki P nalazi se “ta~kasti” skakavac. Ta~ke 0 i 1 su
klopke (zamke). Pri svakom svom “potezu” mi izgovaramo neki pozitivan broj, posle
~ega skakavac ska~e levo ili desno (po svom izboru) na rastojawe koje je jednako tom
broju. Za koja P mo`emo izgovarati brojeve, tako da garantovano mo`emo saterati
skakavca u jednu od klopki? (Mi sve vreme vidimo gde se nalazi skakavac.)
3. (6 poena) Polinom stepena n  1 ima n razli~itih korena (nula) x1 , x2 , x3 , . . . , xn .
Wegov prvi izvod ima korene y1 , y 2 , y3 , . . . , y n1 . Doka`ite nejednakost
x12  x 22  . . .  x n2
y 2  y 22  . . .  y n21
 1
.
n
n 1

4. (7 poena) Pe|a i Vasa nacrtali su po jedan konveksan ~etvorougao bez paralelnih
stranica. Svaki od wih je u svom ~etvorouglu povukao po jednu dijagonalu i odredio
uglove koje ta dijagonala obrazuje sa stranicama wegovog ~etvorougla. Pe|a je dobio
brojeve , ,  i . (u nekom poretku), a Vasa iste te vrednosti (mogu}e i u nekom
drugom poretku). Doka`ite da se dijagonale Pe|inog ~etvorougla seku pod istim uglom
kao i dijagonale Vasinog ~etvorougla.
5. (8 poena) Svi prirodni brojevi napisani su u nekom poretku (svaki broj po jednom).
Mo`e li se obavezno na}i nekoliko brojeva (vi{e od jednog), koji su napisani redom
jedan za drugim (po~ev od nekog mesta), a ~iji je zbir prost broj?
6. (8 poena) Jedanaestorici mudraca zavezali su o~i i svakome su stavili na glavu kapu
koja je obojena jednom od 1000 boja. Posle toga su im odvezali o~i i svaki je video sve
kape osim svoje. Zatim istovremeno svaki pokazuje ostalima jednu od dve kartice - belu
ili crnu. A posle toga, svi treba istovremeno da ka`u boju svoje kape. Da li je to
mogu}e? Mudraci se mogu unapred (pre nego {to su im zavezali o~i) dogovarati kako da
postupaju. Mudracima je poznato u kojih 1000 boja mogu biti kape.
7. (8 poena) Date su dve kru`nice i tri prave. Svaka prava na kru`nicama iseca tetive
iste du`ine. Prese~ne ta~ke pravih grade trougao. Doka`ite da kru`nica opisana oko
tog trougla prolazi kroz sredi{te du`i koja spaja sredi{ta datih kru`nica.

