
ОБЈАВЉЕНИ ЗАДАЦИ НА САЈТУ „МАТКОМЕТА“ 
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Одреди разломак једнак разломку  
  

  
  код кога је збир бројиоца и имениоца 2010. 

5   

Деда је 2 пута јачи од бабе, баба је 3 пута јача од унуке, унука је 4 пута јача од Жуће, Жућа је 5 

пута јачи од мачке, мачка је 6 пута јача од миша. Деда, баба, унука, Жућа, мачка и миш могу 

заједно да ишчупају репу, а деда баба, унука, Жућа и мачка (без миша) не могу.  

Колико мишева треба позвати да би они сами могли да ишчупају репу?  
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Пожешка и Орфелинова су паралелне улице, а Ваљевска и 

Београдска су нормалне једна на другу, као на скици. 

Ако Ваљевска сече Пожешку под углом од  30 , колики 

угао граде Београдска и Орфелинова улица? 
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Комад картона облика правоугаоника има површину 2012 cm2 , а дужине страница су изражене целим 

бројевима центиметара.  Из тог картона треба исећи једнаке квадрате чије су дужине страница такодје 

изражене целим бројевима центиметара .  

Колико најмање, а колико највише таквих квадрата може да се добије, тако да је неискоришћени део 

картона најмањи могући ? 
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Comment [RK1]:  

Нека је k  број којим треба разломак 
  

  
 

проширити, тада ће из услова задатка 
бити: 3   k + 30    2010 

Издвојимо k иза заграде и биће: 
(3  30)    2010 тј. 
6    2010  а одатле      . 

Ако разломак 
  

  
 проширимо са 30, 

добићемо да је тражени разломак 
    

   
 . 

Comment [RK2]:  
Ако је снага миша  m онда је снага  
мачке 6m ,  Жуће 5  6  30  , унуке  
4  30  120  , бабе 3  120  
360   и деде 2  360   20 . Дакле, 
њихова укупна снага је 123  , а то 
значи да би требало позвати 1237 
мишева . 

Comment [RK3]:  
АААккко улице представимо правама и 
означимо угао од 30  , а затим праву    
померимо паралелно до тачке С, 
добићемо да је   30   0  и  
      

 

Comment [RK4]:  
Растављањем на просте чиниоце броја 
2012 утврђујемо да је 2012  2  2  503. 
  1) Највише квадрата чија је страница 
1cm, 2012, ћемо добити ако су странице 
правоугаоника a=2012cm и b=1m. 
2) Најмање квадрата добијамо ако су 
странице правоугаоника  a=503 cm  и  
b=4 cm. 
    Добићемо 125 квадрата странице 4 
cm, преостаје правоугаоник 3  4    од 
кога најмење можемо изрезати 
    један квадрат странице 3 cm и 3 
квадрата странице 1 cm. Укупно 129 
квадрата. 
 

Comment [RK5]:  
500  250   50   


