
ЗАДАЦИ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ЗА 5. РАЗРЕД
2013/2014

Сваки наведени задатак jе био на неком од претходних школских такмичења из математике за 5. разред.
Поред сваког редног броjа задатка у загради пише година када се такмичење одржало.

УГЛОВИ

1. (2004) Израчунаj меру угла коjи jе за 2004′ већи од њему комплементног угла.

2. (2005) Израчунаj меру угла коjи jе за 2004′ већи од њему суплементног угла.

3. (2006) Разлика угла α и њему упоредног угла β jе 48◦ . Израчунати угао комплементан углу β.

4. (2007) Разлика мере два комплементна угла jе 2007′. Одреди мере тих углова.

5. (2008) Углови α и β су комплементни. Одредити углове α и β ако jе њихова разлика jеднака трећини
већег угла.

6. (2009) Угао α jе за 48◦ већи од своjе трећине. Одреди угао комплементан углу α.

7. (2011) Одреди угао коjи jе суплементан са своjом осмином.

8. (2012) Углови α и β су суплементни, а углови β и γ су комплементни. Одредити углове α, β и γ ако jе
угао α пет пута већи од угла: а) β ; б) γ .

9. (2013) Одреди угао: а) комплементан ; б) суплементан углу α = 2013′.

ГЕОМЕТРИJА

1. (2004) Нацртаj кружне линиjе k1(O1, 2 cm) и k2(O2, 3 cm) ако jе O1O2 = 6 cm . Одреди тачке A ∈ k1 и
B ∈ k2 тако да jе дуж : а) наjкраћа; б) наjдужа. Колика jе тада дужина дужи AB?

2. (2005) Квадрат ABCD jе подељен jе на четири правоугаоника и jедан мали квадрат (види слику).
Сви правоугаоници имаjу jеднаке одговараjуће странице, а површина сваког од тих правоугаоника jе
506 cm2 . Ако су дужине страница сваког од правоугаоника узастопни природни броjеви, колико пута
jе површина квадрата ABCD већа од површине осенченог квадрата?

A B

D C

3. (2006) Дуж AB чиjа jе дужина 28 cm подељена jе тачкама P и Q на три дела, тако да jе први део два
пута мањи од другог, а два пута већи од трећег. Ако су M и D средишта краjњих делова, израчунати
дужину дужи MD .

4. (2007) Дуж AB дужине 60 cm тачкама C и D подељена jе на три неjеднака дела. Растоjање средишта
краjњих делова jе 45 cm . Колика jе дужину дужи CD ?

5. (2010) Дат jе круг K(S, r) и ван круга тачка M . Наjкраће растоjање тачке M од круга K jе 3 cm , а
наjвеће растоjање тачке M од круга jе 11 cm . Колики jе полупречник тог круга?

1



6. (2010) Колико дужи, а колико троуглова има на слици? Образложи одговор?

7. (2012,2013) Тачке A, B и C су на jедноj, а D и E на другоj од две паралелне праве. Наброj све дужи
и све троуглове коjе одређуjу тих 5 тачака.

8. (2013) Све стране дрвене коцке су обоjене, а затим jе та коцка исечена паралелно своjим странама на
мале коцкице ивица 1 cm . Зна се да тачно шест малих коцкица имаjу тачно по jедну обоjену страну.
а) Колика jе површина велике коцке?
б) Колико има малих коцкица чиjа ниjедна страна ниjе обоjена?
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