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Пријатељи  ЛМК-а: 

По десети пут,  ЛМК, одржан је у ОШ 

„Николај Велимировић“ од 17-23. августа 

2015. године. Током ЛМК-а поред 

математичких садржаја обрађиване су и 

теме из физике према програму који су 

осмислили наставници  математике и 

физике  ОШ „Николај Велимировић“ и 

Милоје Јоксимовић  (ученик друге године 

Математичке гимназије из Београда). 

 Пре почетка манифестације уложен 

је максималан напор на проналажењу 

спонзора и самој организацији.  

Највећу економску помоћ, захваљујући 

руководству школе, пружила је амбасада 

САД, док су, захваљујући досадашњем раду 

ЛМК, значајну помоћ пружили наши стални 

донатори-Телеком Србија и Microsoft. Као 

никад до сада, у реализацију „Кампа“ 

укључила се и Градска управа 

(финансијском, логистичком и посебно 

медијском подршком). 

 У раду ЛМК-а је учествовало око 200 

ученика, преко 50 учесника је из више од 20 

градова Србије, Црне Горе, БиХ, чак и из 

Брисела и Париза.  

ОШ  "Николај Велимировић", Шабац 2015. 
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 V разред  

    



ДЕЉИВОСТ И ПРОСТИ БРОЈЕВИ 

Дељивост је повезаност коју међу собом имају неки бројеви. На основу те 

повезаности,можемо да причамо о делиоцима и садржаоцима неког броја.                                                         

Кажемо да је број aЄ Ν0 дељив природним бројем b Є N,ако постоји број c Є N0за који 

важи да је  � = � ∙ �. Тада је b І a(број bје делилац броја a).Број којим делимо не може да 

буде  0 .   

Кажемо да је неки број садржалац другог броја када га садржи одређени број пута. 

Нпр.20 је садржалац броја 5 јер га садржи    4 пута (20= 5х4)                                                                                                                  

Да бисмо пронашли садржаоце неког броја помножићемо тај број свим природним 

бројевима.Нпр. да бисмо пронашли садржаоце  броја 6 , множићемо број 6 природним 

бројевима . У свим добијеним производима је садржан број 6.  

Кажемо да је неки број дељив другим бројем онда када је њихов количник без 

остатка.Нпр. 9 дели 81 и то без остатка.                

Делиоце неког броја можемо одредити на два начина : 

1)ДЕЉЕЊЕМ                                                                                               

15:1=15 што значи да је број 15  дељив бројем 1                                                                

15:2=7 и остатак је 1 што значи да број 15 није дељив бројем 2,зато што постоји остатак                                      

15:3=5 што значи да је број 15 дељив бројем 3   итд. 

2)КРИТЕРИЈУМИМА ДЕЉИВОСТИ 

-Број је дељив декадном јединицом ако се завршава са најмање онолико нула колико има 

та декадна јединица. 

-Број је дељив са 2 ако је паран. 

-Број је дељив са 3 ако је збир његових цифара дељив са 3. 

-Број је дељив са 4 ако је његов двоцифрени завршетак дељив са 4. 

-Број је дељив са 5 ако му је последња цифра 0 или 5. 

-Да ли је број дељив са 7 можемо сазнати ако занемаримо његову последњу цифру и од 

добијеног броја одузмемо двоструку вредност занемарене цифре.Ако је добијени број 

дељив са 7 онда је и почетни број дељив са 7. 

-Број је дељив са 9 ако је збир његових цифара дељив са 9. 

-Број је дељив са 11 када је разлика између збира цифара које стоје на непарним местима и 

оних које стоје на парним местима дељива са 11. 

-Број је дељив са 25 ако је његов двоцифрени завршетак дељив са 25. 



ЗАНИМЉИВОСТИ 

Да ли знате шта су савршени бројеви? 

Савршен број је број који је једнак збиру својих делилаца (свих делилаца сем њега 

самог). Прва четири савршена броја су 6, 28, 496, 8128 и они су били познати  још у 

Античкој Грчкој.  Данас је познато 47 савршених бројева, а занимљиво је да још увек није 

познато да ли постоји непаран савршен број. 

Да ли знате какви су то пријатељски бројеви? 

Природни бројеви a и b чине пријатељски пар бројева ако је збир правих делилаца броја 

a (оних који су мањи од a) једнак броју b и истовремено збир правих делилаца броја b 

једнак  је броју a. 

Такав парни је једноставно наћи. Најмањије (220, 284). Прави делиоци броја 220 су: 1, 2, 4, 

5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 и 110, а њихов збир је управо 284. Збир правих делилаца броја 284 

је једнак 220. 

Познати француски математичар Ферма нашао је 1636.године други пар пријатељских 

бројева  (17 296, 18 416). Заједно са Декартом, Ферма је открио правило за формирање 

таквих  парова. Касније се испоставило да је за то знао, далеко пре њих, још у 9. веку, 

арапски математичар по имену Абу -л- Хасан Сабити бн Марванас - Сабиал Харани. 

У 18. Веку Ојлер је објавио списак од 64 пара пријатељских бројева, међу којима су два 

била погрешна.                                                                                                         

Шеснаестогодишњи Италијан Паганини нашао је1867.године пар пријатељских бројева (1 

184, 1 210) који су далеко мањи од Фермаових. 

Уз помоћ рачунара данас је пронађено више од 600 пријатељских парова. Прво место на 

листи заузима (220,284), иза њега је Паганинијев (1 184, 1 210), затим долази (2 620, 2 924) 

итд. Фермаов пар је тек на 8. месту. 

 

ПРОСТИ БРОЈЕВИ су природни бројеви већи од  броја један чији скуп делилаца има 

тачно два елемента.Елементи скупа делилаца простих бројева су број један и сам тај 

број.Број 2 је једини паран прост број.                                            

Да простих бројева има бесконачно много  прво је приметио старогрчки математичар 

Еуклид,још око 325.године п.н.е.       

 

Његов доказ је следећи: 

Претпоставимо  да  је број простих бројева коначан. Помножимо их све и додајмо 1. 

Добићемо број који дељен са било којим простим бројем даје остатак 1. Дакле добили 

смо број који нема делитеља међу постојећим бројевима. То јесте прост број већи од 

претходних. 

 



Поступак за одређивање простих бројева формирао је старогрчки математичар Ератостен.                                         

Ератостен(Сирена,Грчка,276.п.н.е.-Александрија,Египат, 194.п.н.е.) је био географ, 

песник, музичар, математичар и астроном.Конструисао је механичку направу за добијање 

коцке чија би запремина била дупло већа од дате.Осмислио је најтачнији календар до тада 

и покушао да одреди датуме важних догађаја, почевши од Тројанског рата.Нацртао је 

мапу света која је била цењена у тадашње време.Измерио је обим земље са прецизношћу 

која је достигнута тек у 18. веку.Његово име носи један кратер на Месецу, пречника 60 

километара.Сматра се да је у старости ослепео и изгладнео себе до смрти.У 3.веку 

п.н.е.Ератостен је осмислио таблу која се назива ,,Ератостеново сито“ и показује да ли је 

неки број прост или није.Назива се ,,сито“ због оригиналног начина на који је направљена.  

Наиме, на металној плочи написао је првих 4000 природних бројева.Затим је избушио 

рупице на оним бројевима који су дељиви са 2. Тако је елиминисао све бројеве дељиве са 

2. Следећи прост број је био 3. Избушио је рупице на свим садржаоцима броја 3. 

Понављао је поступак са бројевима 5, 7, 11... елиминишући тако сложене бројеве.Бројеви 

који су остали без рупица били су прости бројеви.Метална плочица је имала толико 

рупица да је названа сито. 

Помоћу простих бројева растављамо природне бројеве на просте чиниоце,израчунавамо 

највећи заједнички делилац као и најмањи заједнички садржалац. 

Oсим тога, проблем налажења свих делилаца великог броја довео је до проналаска метода 

за шифровање који се користи великим простим бројевима. 

ЗАНИМЉИВОСТ 

Највећи познати прости број, који се састоји од  17 милиона цифара, открили су 

амерички научници. Број, који се изражава са 2 подигнуто на 57.885.161 степен минус 1, 

може да се дели једино са један и са самим собом, што га чини највећим простим  бројем. 

Џиновски број открио је професор Кертис Купер са Универзитета 

у централном Мизурију. 

За откриће овог рекорда, као и за онај пре њега,  

Откривен 2008. године, коришћена је мрежа рачунара  

која се састоји од  360.000 различитих процесора чији је заједнички циљ 

идентификација простих бројева. 

Резултат је од малог значаја за поље математике, али представља велики симбол у част 

истраживача који се такмиче ко ће пронаћи што веће бројеве. 

Џорџ Волтман, научник који је креирао једну од мрежа за проналажење простих бројева, 

рекао је да је задатак проналажења нових простих бројева „аналогно пењању на Монт 

Еверест“ 

 

Дакле, неки просте бројеве траже због традиције, неки због разоноде, неки за славу, неки 

због новца (тренутна  награда за оног ко пронађе прост број са више од 100 милиона 

цифара  је 150 000 долара, а за оног ко пронађе прост број са више од милијарду цифара је 

250 000 долара). Можда ће и неко од нас пожелети да открије највећи прост број? 

 

 Бранка Џелајлија 

 



КАРЛ ФРИДРИХ ГАУС 

 Гаус је рано показао своју математичку даровитост. Позната је анегдота која каже да је 

једном приликом Гаусов учитељ задао да се саберу сви бројеви од 1 до 100, вероватно да 

би “запослио ученике”. На његово велико изненађење, Гаус (који је тада имао 7 година) 

одмах је донео свој резултат: 5050. Ево како је млади математичар то решио: 

Посматрајући низ 1,2,3,4,…,97,98,99,100, чије је чланове требало сабрати, уочио је извесну 

законитост: када спари 1 и 100, 2 и 99, 3 и 98, и тако даље, увек добије збир 101. Таквих 

парова има тачно 50. Отуда је тражени збир једнак 50*101 = 5050. Овај поступак назван је 

„ Гаусов поступак“. 

 

Написала сам и програм који решава овај проблем. 

Програм је написан у програмском језику Pascal: 

 

uses wincrt; 

var i,n:integer; 

    s:real; 

begin 

writeln('Unesi n'); 

readln(n); 

for i:=1 to n div 2 do 

  writeln(i,' + ',n+1-i,' =',n+1); 

writeln('Broj parova je ',n div 2); 

if n mod 2 =1 then 

writeln('Posto je n neparan broj ,ostaje u nizu srednji broj ',n div 2 +1,' neuparen'); 

s:=n*(n+1)/2; 

writeln('Suma svih brojeva od 1 do n je ',s:0:0); 

end. 

Покретањем програма добијамо решење Гаусовог проблема. 



 

 

Полазник летњег математичког кампа: 

Ива Мијаиловић, шести разред 



BROJEVI KOD EGIPCANA 

Neki Egipatski natpisi svedoce o tome da su brojevi upotrebljivani vec u najstarijim vremenima jos pre 

vise od 5 000 godina. Na jednom papirucu nastalom davne 1 650 godine pre nove ere izneti su 

matematicki problem, a onaj koji ih je zabelezio obavestava nas da ih je prepisao sa nekog jos starijeg 

papirusa, do danas ne pronadjenog. 

Egipcani su kao i mi koristili dekadni brojni sijtem tojest za osnovu su uzimali broj 10. Dekadni brojni 

system bio je naj rasprostranjeniji u anticko doba, pa i danas je, a razlog je veoma jednostava: nase sake 

imaju deset prstiju i upotrebiti ih za brojanje bila je naj prirodnija stvar na svetu. 

OZNACAVANJE BROJEVA 

Egibcani su za brojeve koristili: 

 

Ovako bi zapisivali neke brojeve: 

 

 

Vec od najstarijih vremena ljudi su znali da predstave sve brojeve od 1 do … mnogo velikog broja.Ali, 

Egipcani se nisu zadovoljavali time sto su znali kako da ih napisu.Egipcani su umeli da predstave veoma 

brojevestoje bilo od koristi vojskovodama kada je trbalo izbrojati koliko vojnika je postrojenoza polazak 

u bitku.Medjutim nije pomagalo u slucaju kada je, na primer ,trebalo podeliti s borovnicama! 

 



MALI BROJEVI 

Devojka Fatima je simpaticna egipcanka koja pomaze ocu u upravljanjem imanjem.Na kraju dana je 

trebalo platiti radnike koji su sakupljli zito.Fatima se vec prve veceri pred  prilicnim  probljemo: trebalo je 

da 5 zaradjenih dzakova zita podeli osmorici radnika. Kako to da izvede?Najjednostavnije bi bilo  dati po 

dzak ,medjutim ,posto bi petom radniku dala dzk, vise ne bi imala sta da deli. poslednja tri radnika ne bi 

dobilnista i sigurno ne bi bili zadovoljni!Pade joj ne pamet spasonosna misao, pa otrca do najblizeradnje 

da kupi kalkulator, ali od toga ne bi nista jer ce za proizvodnju tih masina morati da se saceka jos koji 

millennium.Nije joj preostalo nista drugo nego da izmisli znakove za pisanje brojeva manjih od 1 i tako  

podeli dzakove zita. 

Na primer, znak ½ sto znaci da uzimam jednu stvat i delim je sa 2, odnosno delim na pola.Fatimino 

raspolozenje polako se poboljsava: svaki radnik dobija  po ½ dzaka i ostaje ceo jedan dzak koji ce ona, 

mozda, zadrzati za sebe. 

Radnici se bune – treba podeliti i taj jedan dzak. Sada vec nije tesko: Na osnovu sistema  koji je izmislila, 

Fatimi je jasno da dzak treba da podeli na osam delova pa smislja novi znak  1/8 (jedan podeljeno sa 

osam ili jedna osmina).svi radnici su zadovoljni jer odlaze kuci noseci po pola dzaka i jos po osminu dzaka 

( 1/2 + 1/8 ). 

EGIPATSKI PROBLEM 

Iz istorije je poznato da se svake godine, u isto vreme, reka Nil izlivala iz korita i plavila zemljiste cineci ga 

izuzetno plodnom.Izlivanje Nila bilo je od presudne vaznosti za opstanak Egiptaali je, isto tako, 

predstavljalo i jedan problem:voda je na svom putu rusila zidove koje su Egipcani dizali da bi svaki 

vlasnik ogradio svoj deo zemlje. Tako je svake godine trebalo ponovo deliti zemljiste i u te svrhe znati 

“kako se zemlja meri”, znaci poznavati “geometriju”. Rec “grometrije” izmislili su Grci kasnije, ali njeno 

znacenje (geo = zemlja, metria=mera) potice iz starog Egipta. Egipcani su bili u stanju da 

resavajujednostavne geometrijske probleme koji su iskrsavali kada je trebalo deliti zemlju posle izlivanja 

Nila, sto znaci  da su naucili da racunaju povrsinu geometrijskih figura u ravni kao sto su: kvadrat, 

trougao, pravougaonik i trapez. 

 

Za Egipcane nebeska tela predstaljala su bozanstva tako das u svestenici provodili mnogo vremena 

posmatrajucinjihova krtanja. 

PREDVIDJANJA NA OSNOVU NEBESKIH TELA 

Zahvaljujuci posmatranju nebeskih tela egipatki svestenici ustanovili su da se zvezda Sirijus pojavljuje na 

nebu prilikom izlaska sunca onog dana kada Nil pocinje da plavi oblast koja je danas otprilike podrucje 

kaira. Pojavljivljanje zvezde Sirius nije moglo da se posmatra neposredno, jer se prilikom izlaska Sunca 

zvezde se vise ne vide, ali, bez obzira na to, moglo je da se zakljuci da se ova pojava ponavlja svakih 365 

dana. Bio je to podatak od izuzetne vaznosti, jer je od izlivanja Nila zavisio opstanak zemlje! 

 

 



EGIPATSKI KALENDAR 

Tako su Egipcani podelili vreme na godine koje su se sastojale od po 365 dana. Svaka godina bila je 

podeljena na 12 meseci od po 30 dana, plus 5 dodatnih na kraju svake godine. 

Znaci,( 12 x 30)+5  =360 + 5 =365 

Egipatski kalendar je bez obzira na neznatna doterivanja vrsena tokom vokova, poput piramida, preziveo 

protokole vekova i stigao do nas!  

 

 

Ivana Marinovic  5 razred 

OS “Stojan Novakovic” SABAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летњи математички камп 
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Шабац, август 2015. 

 

 

 



ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКЕ 

 

Тешко је са сигурношћу тврдити када је и шта је почетак 

математике. Највероватније је да је то бројање. Оно што са 

сигурношћу можемо тврдити, на основу археолошких ископавања, 
је да у Египту и Месопотамији имамо прве писане податке нечега 

што можемо подвести под математичке списе. У Египту су то 

листови папируса (Рајндов папирус) а у Месопотамији глинене 
плочице. 

Египћани и Стари Сумери су математику развијали за практичне 
потребе, највише за премеравање земље после изливања Нила, 

градњу канала, положај звезда, грађевинарство, итд. Треба 

напоменути да су Египћани знали за Питагорину теорему, али не у 

њеном облику c² = a² + b² већ као одређене једнакости. Примера 

ради ако су имали правоугли троугао са катетама 3 и 4 знали су да 
је хипотенуза 5, овај троугао се и данас назива египатски троугао. 

Потом развој математике преузимају Стари Грци, који математици 

дају нову димензију односно почиње развој апстрактне математике, 

тј. математике која нема директну практичну примену. Они су први 

засновали аксиоматски приступ математици. Грци се највише баве 
геометријом, али и алгебром. За Грке је математика основа свега, па 
је тако на улазу у Академију стајао натпис: „Нека не улази онај који 

не зна геометрију“. Еуклидови „Елементи“ је књига која је 

представљала најбољи уџбеник из области геометрије све до краја 

19. века и Хилберта. Геометрија је после Хеленистичког периода 
таворила све до Лобачевског. 

Исто тако постојала је математика и у Кини и Индији. Бројеви 

којима данас пишемо су дошли до Европе из Индије захваљујући 

Арапима. У средњем веку долази до престанка бављења 

математиком у хришћанском свету, па тако Јустинијан I забрањује 



рад Академији. Истовремено долази до процвата арапске 

математике. Почетком ренесансе и математика оживљава у Европи. 

Вавилонци су за предочавање бројева користили хексагезимални 

бројевни систем –систем с базом шездесет. То је био први систем у 

којем је један те исти знак, могао означавати различите бројеве већ 

према месту, односно према позицији коју заузима.Вавилонци нису 

имали шездесет различитих знакова за бројеве од нуле до 59, већ су 

сваки такав број исписали са само две врсте знакова: по један 

вертикални, уски омасину клина за сваку јединицу и по један тупи 

омасину клина за сваку десетицу, другим речима, поједине знакове 
хексагезималног система су исписивали адитивно у декадном 

систему. Вавилонци тај недостатак донекле ублаţили тиме што би 

измеĎу скупине омасинуа што су предочавале ˝знакове˝ измеĎу 

којих је требала бити нула оставили већи размак. С приличном се 
сигурношћу моţе утврдити да је главни, иако не и једини, разлог 
што су Вавилонци прихватили хексагезимални систем био у 

њиховим врло развијеним астрономским мотрењима. Вавилонски 

календар је још у другој половини 3. века пре н. е. делио годину на 
дванаест месеци по тридесет дана, тј. рачунао с годином од 360 

дана (што је шест пута шездесет); потребне корекције уводиле су се 
уклапањем тринаестог месеца у (њиховим) ˝преступним˝ годинама. 
Упоредјујући то с нашим календаром с месецима промењиве 
дузине и сваком четвртом преступном годином, моземо се запитати 

који је календар бољи.                                                                       

                                      

                                      

                           

 

                                                                             



Љубица Мирковић 
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РАЧУНАЊЕ СТАРИХ ЕГИПЋАНА 

 

 

 

 

 

 

 

За разлику од месопотамске математике, о математици старог Египта 

има веома мало сачуваних писаних трагова, највише због тога што су за 

писање користили папирус, који је истина много згоднији и савршенији за 

писање од глинених таблица, али је зато много више подложан зубу 

времена. 

Но, без обзира на све, из два најзначајнија историјска трага, Рајндовог 

папируса који се чува у Британском музеју и Голоничевљевог који се чува 

у Московском музеју можемо много тога сазнати о математичким знањима 

до којих су били дошли Стари Египћани. 

Оно што карактерише Египатску математику је да се она ослањала са на 

веома неспретан адитивни систем означавања бројева, сличан систему који 

ми данас називамо „римски бројеви”, и због тога поступци за рачунање 

које су користили Стари Египћани изгледају веома сложено. 

Један пример из Рајндовог папируса ово врло лепо илуструје. Пошто 

нису имали развијен позициони систем за писање бројева множење се у 

Египту сводило на сабирање. Рецимо да су желели да помноже 41 и 59. 

41    х     59 

1      х     59      =         59 
2      х     59      =       118 
4      х     59      =       236 
8      х     59      =       472 
16    х     59      =       944 
32    х     59      =    1.888 
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С обзиром да је 41 = 32 + 8 + 1, то за израчунавање производа 41 и 59 

треба сабрати бројеве на позицијама 32, 8 и 1, односно 1.888, 472 и 59, чији 

збир износи 2.419. 

Из горе наведеног примера можемо видети, да се множење није сводило 

на пуко сабирање, већ да се користио, иако прилично сложен, један врло 

ефикасан систем.  

Сва математика древних времена проистекла је из практичних потреба 

које су се сводиле на пребројавање већих количина предмета и њихово 

дељење, премеравање земљишта, рачунање времена, израду објеката и сл. 

Занимљиво је да су Стари Египћани познавали начин за израчунавање 

односа страница у правоуглом троуглу много пре рођења Питагоре, од кога 

потиче данашњи назив Питагорина теорема. Изгледа да је основна 

питагорина тројка изузетно фасцинирала свештенство онога времена те су 

стога настојали где год су могли да односе страница у одајама пирамида 

увек сведу на 3, 4 и 5. 

За геометријску конструкцију правог угла користили су уже које је било 

издељено на дванасет једнаких делова које када се споји и развуче у три 

тачке тако да странице садрже тачно 3, 4 и 5 делова гради правоугли 

троугао. На овај начин свештеници су пре изградње оријентисали 

пирамиде са изузетном тачношћу (пирамида у Гизи чија једна страница 

износи 230m, одступа од правог квадрата тек за неколико сантиметара).   

Оно што је фасцинантно, а пронађено је у Ахмесовом папирусу, је 

како су рачунали површину круга: Претпоставимо да круг има пречник од 

9 кхета (кхет је јединица за дужину), узми 1/9 пречника (дакле 1), 

остатак је 8, помножи 8 са 8, добијеш 64 и то је површина! 

Кад бисмо то записали савременим математичким језиком, имали бисмо 

P = (8/9 x пречник)2. Ако овако добијен резултат упоредимо  са резултатом 

добијеним на основу формуле P = r2π видећемо да су стари Египћани 
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готово 1000 година пре стварног открића броја π знали његову приближну 

вредност. Наиме, по њиховим рачунима π би износио 4∙(8/9)2 приближно 

3.1605 што јако мало одступа од стварне вредности! 

Стари Египћани су имали развијену геометрију, стереометрију и све оно 

што им је било потребно за изградњу пирамида и храмова. Знамо да су 

знали рачунати нагиб и запремину пирамиде и зарубљене пирамиде. 

Староегипатска алгебра била је реторичка, проблеми и решења дати су 

речима. Знали су решавати једначине и при томе су свако решење 

уврштавали у почетни проблем да се увере да то јесте право решење.  

 

Закључак 

Стари Египћани су један од првих народа који је, ради практичне 

примене, почео да развија математику, и на тај начин јој, несвесно, врата 

будућности отворио. Некада је било потребно много времена да би се 

дошло до неког сазнања, сада елементарног за нас. Математика старих 

цивилизација, међу којима је и египатска, дала је основе за даљи развој ове 

науке. Иако компликована, понекад и неспретна, она носи печат 

оригиналних мисли и стремљења, и својом баштином нас задужује да 

откривамо, упознајемо и дефинишемо ново и да увек проширујемо границе 

познатог. 

Литература 

1. Проф. Др. Милош Радојчић: Општа математика – Математички 

факултет, Београд. 

2. Проф. Др. Милан Божић: Преглед историје и филозофије 

математике, Завод за уџбенике – Београд, 2010. 



Занимљивости о математици и о 

познатим математичарима 
 

 

Математика: 

✓Број 5 се на таи језику изговара као „ха“.Зато се 

555 често користи као скраћеница у сленгу за 

„хахаха“. 

✓Нула(0) је једини број који не може да се 

представи римским бројевима. 

✓Постоји магија броја 9.Помножите било који број 

са 9 и затим саберите појединачне цифре резултата 

док не добијете једну цифру.Збир ових 

појединачних цифара биће 9. 

✓Знак једнакости(=) је изумео математичар из XVI 

века,Роберт Рикорд, јер му је досадило да пише „је 

једнако“ у једначинама. 

✓У граду Тајпеј, грађанима је 1995. године 

дозвољено да уклоне цифру 4 из уличног броја зато 

што се изговара као реч смрт на кинеском.Због тога  

многе болнице у Кини немају 4. спрат. 

✓Отривен је највећи прост број на свету од 

17.425.170 цифара. 

 



Шаљива математика: 
 

Једначина 1 

човек = једе + спава + ради + ужива  

магарац = једе + спава 

Значи:  

човек = магарац + ради + ужива 

Односно:  

човек - ужива = магарац + ради 

Другим речима:  

човек који не зна како да ужива = магарац који ради 

 

Једначина 2 

мушкарац = једе + спава + зарађује новац  

магарац = једе + спава 

Значи:  

мушкарац = магарац + зарађује новац 

Односно:  

мушкарац - зарађује новац = магарац 

Другим речима:  

мушкарац који не зарађује новац = магарац 

 

Једначина 3 

жена = једе + спава + троши новац  

магарац = једе + спава 

Значи:  

жена = магарац + троши новац  

жена - троши новац = магарац 

Другим речима:  



жена која не троши новац = магарац 

Да закључимо:  

Из једначине 2 и једначине 3 једнозначно следи: 

мушкарац који не зарађује новац = жена која не 

троши новац 

Значи:  

мушкарац зарађује новац да не би дозволио жени 

да испадне магарац,  

а жена троши новац да не би дозволила 

мушкарцу да испадне магарац! 

Дакле, имамо:  

мушкарац + жена = магарац + зарађује новац + 

магарац + троши новац  

Коначно, из досада наведених једнакости можемо 

да изведемо закључак: 

МУШКАРАЦ + ЖЕНА = 2 МАГАРЦА КОЈИ 

СРЕЋНО ЖИВЕ ЗАЈЕДНО! 

 

Математичари: 

✓Грчки филозоф Талес (625 – 547. п. н. е) између 

осталог, је предвидео помрачење Сунца које се 

догодило 584. године п.н.е., измерио је висину 

пирамида помоћу дужине њихове сенке, а доказао је 

и неколико геометријских теорема, а једна се и 

данас назива по њему. Једном приликом је гледајући 

више у звездано небо него куда је ходао,упао у јаму. 

На његове позиве за помоћ одговорила је једна 

старица која се ту 

затекла и тада га посаветовала: „Ти не видиш ни 



куда ходаш, а хоћеш да сазнаш шта се на небу 

дешава!“ 

✓Као ученик,велики математичар Гаус(1777-1855) 

много пута је својим умом задивио наставнике. 

Једном је наставник рекао Гаусу: “Поставићу ти 2 

питања.Ако одговориш на прво тачно,на друго не 

мораш да одговориш.Реци колико иглица има 

божићна јелка?“ 

Гаус је брзо одговорио:“67.543“. 

„Како си тако брзо израчунао?“, питао је учитељ. 

„То је друго питање,господине учитељу“,одговорио 

је Гаус. 

✓Француски математичар, физичар и филозоф Блез 

Паскал (1623 – 1662)је добро познавао особине 

течности и гасова и волео је да експериментише 

пред 

публиком. Једном је напунио водом буре од 300 

литара. Затворио га је и на поклопцу 

направио отвор величине 1 цм2. Кроз тај отвор 

провукао је цев дугачку више од 10 

метара. Када је цев напунио водом, буре се распало 

услед великог притиска. 

 

 

                                   Марија Новаковић  

                      ОШ“Николај Велимировић“ Шабац 
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                                                                                                                                Učenik 

                                                                                                                           Milica Antonić 
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SADRŽAJ:Biografija Mihailo Petrović Alas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mihailo Petrovic Alas  

Mihailo Petrovic Alas je bio prvi srpski matematicar , profesor na  Univerzitetu u Beogradu. 

Rodjen je 1868 godine 6 maja u Beograduod  od oca Nikodima , koji je bio profesor Bogoslovije 

, i majke Milice koja je bila cerka Prote Lazarevic . 

Prvu beogratsku gimnaziju zavrsio je 1885 godine sa mnogim poznatim licnostima o cemu je i 

napisan roman i  snimljen film  ,, Sesir profesora Koste vujica “. Zatim se upisao na prirodno 

matematicki odsek filozofskog fakulteta u Beogradu  i zavrsio studije 1889 godine . U Parizu se 

spremao za prijemni ispit za visoku skolu . Diplomirao je  matematicke nauke 1891 na Sorboni , 

a fizicke nauke 1893 kao najbolji student generacije . 

U velikoj skoli u Beogradu bio je profesor matematike .Godine 1897 postao je dopisni clan 

Srpske kraljevske akademije , clan akademija nauka u Pragu , u Varsavi  i Bukurestu  i clan vise 

drustava u svetu .  

Predevao je  i na filozofskom fakultetu .Konstrujisao je hidrointegrator i osvoio zlatnu medalju 

na Svedskoj izlozbi u  Parizu 1900.  

Objavio je veliki broj naucnih radova . Godine 1939 postao je pocasni doktor beogratskog 

univerziteta . Nagradjen je ordenom Svetog Save prvog reda . 

Osnovao je beogratsku matematicku skolu iz koje su izasle mnoge generacije njegovih ucenika . 

Bavio se kriptografijom (metoda koja se bavi ocuvanju tajnosti informacija ) , njegovi sifarski 

sistemi su dugo godina korisceni u vojsci sve do  Drugog  svetskog rata . Godine 1941 pozvan je 

u rat kao rezerni oficir .Nemci su ga zarobili , a onda  su ga pustili zbog bolesti .Umro je 1943 u 

Beogradu i sahranjen na Novom groblju .  

Njegova kuca u Beogradu nalazi se pod zastitom drzave kao spomenik  kulture . 

Nadimak Alas dobio je zato sto se bavio  ribarstvom  (ribar ili alas ) . Na izolzbi u Torinu dobio 

je zlatnu medalju iz ribarstva .  Godine 1912 ulovio je soma teskog 120 kilograma .  

Svirao je  i violinu .  

Proputovao je  i mnoge zemlje  i napisao roman   ,, Roman  jegulje “ .  

Deveta beogratska gimnazija je dobila ime po njemu .  

Bio je jedna od najpopularnijih licnosti starog Beograda poznat kao Mika Alas .   

 

 



Literatura:sr.wikipedia.org 

 

 



 

 

                    

                 Разломци 

                                                                      
�

�
 ← разломак→Црта између 1 и 2 је разломачка црта.  

 ↓    ↓ 
Број 1 је бројилац.    Број 2 је именилац. 
 

 

 

 

 

 

 

Осенчени део је  
�

�
 круга.             Осенчени део су  

�

�
 или  

�

�
 квадрата.        Осенчени део  је 

                                                                                                                                                 
�

�
 круга. 

• Сабирање и одузимање           

              разломака са истим имениоцима                   

Да би сабрали разломке са истим имениоцима треба да саберемо бројиоце и да     

препишемо имениоце, на пример: 

 
�

�
 + 

�

�
 = 

�

�
    

  Да би одузели два разломка са истим имениоцем треба да одузмемо бројилац 2. 

разломка од бројиоца 1. разломка и да препишемо именоце, на пример: 

  
�

�
 - 

�

�
 = 

�

�
 



 

 

• Множење и дељење 

 разломака 

 

Разломци се множе тако што се, ако је могуће, унакрсно скрате, па се онда помножи 

именилац имениоцем и бројилац бројиоцем (ако може и на крају да се скрати), на 

пример: 

 
�

�
 × 

�

�
 = 

�×�

�×�
 = 

�

��
  

Разломци се деле тако што се дељеник помножи реципрочном вредношћу делиоца, на 

пример: 

(Реципрочна вредност разломка 



�
 је 

�



 ). 

 

                                                                                                                                                                

�

�
 ⁄ 

�

�
 = 

�

�
 × 

�

�
 = 

��

�
 = 1

�

�
 

 

(Када се број помножи са својом реципрочном вредношћу количник увек буде 1). 
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НЗД И НЗС 

Скуп N је скуп природних бројева и он има бесконачно много елемената. Понекад је у 

решавању задатака пожељно одредити делиоце и садржаоце тих природних бројева. 

 

Садржаоци неког броја су бројеви у којима се дати број садржи једанпут или више пута. 

Сваки природан број има бесконачно много садржалаца. Садржаоци неког броја (на 

пример 4) се добијају тако што се напише: 

S4=[4,8,12,16,20,24,28...] 

NZS је скраћеница за најмањи заједнички садржалац неких природних бројева (на пример 

3,4 и 6) и то можемо израчунати овако: 

S3=[3,6,9,12,15,18,21,24,27,30...] 

S4=[4,8,12,16,20,24,28,32,36,40...] 

S6=[6,12,18,24,30,36,42,48,54,60...] 

NZS(3,4,6)=12 

Али, наравно, за то постоји лакши начин: 

1) Напишемо та 3 броја један поред другог, а затим поред њих десно повучемо 

вертикалну црту. 

3,4,6I 

2) Сада растављамо број на просте чиниоце. Први прост број је 2. Гледамо да ли је бар 

један од датих бројева дељив са 2. У овом случају, са 2 су дељива два броја, 4 и 6. Број 

2 пишемо са десне стране црте, а затим дате бројеве поделимо са 2 и резултате 

напишемо испод бројева (број 3 није дељив са 2 и њега преписујемо). 

3,4,6I2 

3,2,3 

3) Резултати су 3,2 и 3. Опет гледамо да ли је бар један од њих дељив са 2. У овом случају 

јесте, и поново пишемо број 2 са десне стране црте, испод прве двојке, и резултате 

дељења пишемо испод датих бројева (ако неки бројеви нису дељиви у овом случају са 

2, преписујемо их испод). Ако тражимо NZS за неке друге бројеве, а ниједан од 

резултата није дељив са 2, прелазимо на број 3 и тражимо бројеве дељиве са 3. 

 



3,4,6I2 

3,2,3I2 

3,1,3  

4) У средини имамо број 1, што значи да смо број 4 поделили на просте чиниоце. Сада, 

пошто више немамо бројева дељивих двојком, прелазимо на следећи природан прост 

број, 3. Број 1 преписујемо, а остале делимо тројком. 

3,4,6I2 

3,2,3I2 

3,1,3I3 

1,1,1 

5) Добили смо резултате 1,1 и 1. То је крај тражења NZS (3,4,6). Решење ћемо израчунати 

тако што ћемо бројеве са десне стране црте помножити, 2x2x3=12. Исто решење смо 

добили и радећи први начин. Сада само треба да напишемо испод или поред овог 

рачунања:NZS (3,4,6)=12. 

6) Ако желимо да знамо колико пута се који од датих бројева садржи у резултату, 

погледаћемо бројеве којима смо делили дате бројеве и међу њима покушати да их 

нађемо.Када га нађемо, оне бројеве који су остали са те стране црте (ако их је остало 2 

или више), помножимо их и толико се пута дати број садржи у решењу. Ако је 

преостао 1 број на десној страни црте, толико пута се број садржи у решењу. 

а)3,4,6 I 

   3,2,3 I  

остатак,2x2=4 

  3,1,3 I 3→3=3 

   1,1,1 I  

Број 3 се у броју 12 садржи 4 пута. 

 

б)3,4,6 I 

   3,2,3 I 

2x2=4 

3,1,3 I 3→остатак, 3=3 

   1,1,1 I 

Број 4 се у броју 12 садржи 3 пута. 

 

 

2 

2 

2 

2 



в)3,4,6 I 2→остатак, 2=2 

   3,2,3 I  

   3,1,3 I 

   2x3=6 

   1,1,1 I 

Број 6 се у броју 12 садржи 2 пута. 

Ако тражимо NZS и један од датих бројева је садржалац осталим бројевима(на пример 2,5 

и 10), он је њихов NZS. 

2,5,10 I 2 

1,5,5   I 5 

1,1,1   I 

NZS(2,5,10)=2x5=10 

Делиоци неког броја су природни бројеви којима можемо поделити дати број. Ако је тај 

број прост (2,3,5,7,11...), он има само 2 делиоца (самог себе и број 1). Ако је дати број 

сложен (4,6,8,9,10...), он има најмање 3 делиоца (самог себе, 1, 2 или више уколико је 

паран, или самог себе,1 и још неке бројеве уколико је непаран). Такође, постоје правила 

дељења за неке бројеве, на пример: 

а) Број је дељив са 2 ако се завршава парном цифром(2,4,6,8,0). 

б) Број је дељив са 3 ако му је збир цифара дељив са 3. 

в) Број је дељив са 4 ако му је двоцифрени завршетак дељив са 4. 

г) Број је дељив са 5 ако се завршава са 0 или 5. 

д) Број је дељив са 6 ако је дељив и са 2 и са 3. 

ђ) Број је дељив са 8 ако му је троцифрени завршетак дељив са 8. 

е) Број је дељив са 9 ако му је збир цифара дељив са 9. 

ж) Број је дељив са 11 ако је разлика збирова на парним и непарним местима дељива са 11 

(од већег збира одузимамо мањи). 

з) Број је дељив декадном јединицом ако има онолико или више нула колико има та 

декадна јединица. 

Сваки природан број има одређени број делиоца. Делиоце неког броја(на пример 10), 

добијамо тако што напишемо:                         D10=[1,2,5,10] 

2 

3 



NZD је скраћеница за највећи заједнички делилац неких бројева(на пример 6,9 и 18) и 

добијамо га овако: 

D6=[1,2,3,6] 

D9=[1,3,9] 

D18=[1,2,3,6,9,18] 

NZD(6,9,18)=3 

Лакши начин за то је: 

1) Напишемо бројеве један до другог и десно поред њих повучемо вертикалну црту. 

6,9,18I 

2) Поново растављамо бројеве на просте чиниоце, али овај пут тражимо прост број којим 

су дељиви сви дати бројеви. У овом случају, то је број 3. Пишемо га са десне стране 

црте и сваки број делимо бројем 3, а резултате пишемо испод бројева. 

6,9,18 I 3 

2,3,6   I 

3) Сада гледамо да ли постоји природан број који дели све резултате. Пошто су наши 

резултати 2,3 и 6, такав број не постоји и тиме завршавамо тражење NZD(6,9,18). 

Решење је написано са десне стране црте и то је број 3. Да смо тражили NZS за неке 

друге бројеве и да нам је са десне стране црте остало више бројева, помножили бисмо 

их и то би било решење. Колико пута се решење садржи у датим бројевима, пише на 

дну дељења, на левој страни црте.Број 3 се у броју 6 садржи 2 пута, у броју 9 се садржи 

3 пута, а у броју 18 се садржи 6 пута. 

 

Ово су била детаљна објашњења о примени NZS и NZD и желим свима пуно среће у 

решавању оваквих типова задатака. 

                                                                    Наталија Тошић, ОШ,,Николај Велимировићˮ, V3 

 

 

 

    

 



PRIČA O GORANU GOGIĆU

Šabac je uvek imao dobre matematičare i imaće ih, ali jedan je uvek bio poseban. 
Izdvajao  se  po  svom  znanju,  genijalnosti,  po  dobrom  vaspitanju,  pristojnosti, 
velikodušnosti, po svom pomalo “naprednom” izgledu. O njemu sam čula od mame i njenog 
druga. To je Goran Gogić.

Rođen  je  u  Šapcu  60-tih  godina  prošlog  veka,  generacija  moje  mame  i  njenih 
drugara. Nije se nikada izdvajao od svog društva, išao je na žurke, na “korzo” (mama mi 
kaže da se tako zvalo šetalište u glavnoj ulici gde su se oni sastajali). Pomagao je drugarima 
kada im je bilo potrebno. Svi su ga voleli i nisu ga doživljavali kao drugačijeg. A on jeste 
bio drugačiji. Još kao mali dečak, u OŠ “Janko Veselinović” pokazao je izuzetan talenat za 
matematiku i želju da uči više. Na takmičenjima nije bilo zadatka koji nije znao da reši. O 
tom periodu, Goran mi je ispričao interesantnu priču:

“U početku su moji rezultati na takmičenjima bili nekonzistentni, čas dobro čas lose,  
i razlog je jednostavan - nisam se spremao za takmičenja nego sam pokušavao samo da  
koristim talenat. U četvrtom razredu sam osvojio treću nagradu na opštinskom, tako je sve  
počelo, onda sam u petom osvojio prvo mesto na okružnom i to mi je dalo neku intuiciju da  
imam talenta.  Onda  u  šestom nisam baš  ništa  uspeo  da  uradim,  samo se  plasirao  na  
okružno ali nisam osvojio nikakvu nagradu niti se čak plasirao na republičko.

U sedmom razredu sam počeo ozbiljno da radim, nikad nisam znao kolike su mi  
mogućnosti nego sam eto pokušavao da provodim što više vremena sa matematikom kako  
bih otišao što dalje i video ko su najbolji matematičari u državi. Nije mi ni padalo na pamet  
da ću ja uspeti da budem najbolji među njima. Osvojio sam prva mesta na okružnom, pa  
republičkom, pa onda i na saveznom takmičenju, posle čega sam znao da se naporan rad  
isplati i da mogu dosta toga postići samo ako se fokusiram na cilj ispred sebe.

U osmom razredu sam ponovio uspeh iz prethodne godine, čak sam uspeo da imam  
100 poena na svakom takmičenju na kom sam učestvovao. 

U  srednjoj  školi  se  sve  ponovilo,  i  u  prvom  razredu  sam  napravio  verovatno  
najneobičniji rezultat. Na republičkom takmičenju sam uradio sve zadatke za prvi razred  
posle dva sata, i pošto je za takmičenje bilo predviđeno 4 sata, tražio sam da mi daju i  
zadatke za drugi razred, koje sam radio naredna dva sata. Na kraju sam osvojio prvo mesto  
za prvi razred i drugo mesto za drugi razred.

U  drugoj  godini  sam  uspeo  i  da  se  plasiram  na  Međunarodnu  matematičku  
olimpijadu u Helsinkiju, na kojoj nisam uspeo da osvojim nagradu, ali sam dobio dosta  
motivacije za dalji rad.”

I dok su njegovi drugovi išli  u srednju školu, on je studirao. Upisao je Prirodno-
matematički fakultet u Beogradu, odsek matematika sa 16 godina,  posle drugog razreda 
srednje škole, a kada su se oni vratili iz vojske, on je već diplomirao sa 19 godina. Završio 
je fakultet koji je trajao četiri godine za tri, iako je prosek studiranja na matematici bio šest 
godina.  Nakon  diplomiranja,  ostao  je  u  Beogradu  da  radi  tri  godine  kao  istraživač  u 
matematičkom institutu, i  magistrirao na temu "Paralaleni algoritmi u aritmetici",  gde je 
istraživao programe za ispitivanje hipoteza iz teorije brojeva. 

Cela Jugoslavija je znala za “genija iz Šapca”. Ali taj slavni matematičar je i pored 
tolikih uspeha ostao isti, nasmejani Gogić. Između takmičenja, pored vežbanja i rešavanja 



zadataka koje mu je predstavljalo zabavu, on je bio običan dečko koji je izlazio sa svojim 
drugarima i provodio se.

Kao izuzetno talentovan matematičar dobio je stipendiju Univerziteta u San Dijegu 
za doktorske studije 1991. godine. Doktor matematike je postao 1996. kada je odbranio tezu 
na  temu  "Reprezentacija  informacija  u  vestačkoj  inteligenciji".  Goran  Gogić  mi  je  o 
doktoratu rekao:

“Glavna tema istraživanja bila je analiza različitih načina na koje kompjuter može  
sačuvati informacije u cilju izvođenja brzih zaključaka. To je veoma bitan deo veštačke  
inteligencije - naučne oblasti koja pokušava da razvije programe koji bi donosili zaključke  
oponašajući čovekov način razmišljanja.”

Posle završenog doktorata, odlučio je da se posveti praktičnoj primeni matematike i 
kompjutera. Potražio je posao u Silicijumskoj dolini, baš u vreme kad je internet počeo da 
postaje bitan faktor u životima ljudi, i imao je priliku da posmatra nastajanje mnogih firmi 
koje su vremenom postale veoma uspešne u svojim oblastima.

“Moj  cilj  je  bio  da  nađem  razne  firme  i  pokušam  da  što  više  doprinesem  sa  
matematičke strane različitim oblastima. Tako sam na kraju stekao značajno iskustvo, ali i  
dao doprinos u pravljenju različitih oblasti i  proizvoda kao što su internet (pretraživači  
stranica), biotehnologija (modeliranje DNK, i uticaj gena na nastanak najvećih bolesti koje  
muče  čovečanstvo),  društvene  mreže  (statitička  analiza  komunikacije  na  društvenim  
mrežama, i pravljenje programa koji bi razumeli i analizirali tekstualne poruke). Glavni  
utisak  koji  sam na  kraju  stekao  je  da  matematika,  a  posebno  statistika  i  analiziranje  
podataka, danas predstavlja najjače oružje u otkrivanju novih stvari i napretku sveta.

Trenutno radim u jednoj finansijskoj firmi iz Čikaga, na pravljenju programa koji  
predviđaju  kretanje  akcija  na  berzi.  Jedna  velika  prednost  finansijske  industrije  je  
mogućnost da ulože dosta u tehnologiju i nauku, pa kao istraživač dobijaš šansu da radiš sa  
najboljim naučnicima sveta, koristeći prednosti najjačih računara i vrhunske tehnologije.”

Održava kontakte sa drugarima iz Šapca, mada možda malo više sa njihovom decom 
kojima trebaju saveti i pomoć ne samo oko zadataka iz matematike i fizike, nego i oko nekih 
životnih pitanja.

2014. godine boravio je u Šapcu par meseci i tada je pripremao decu za takmičenja ili 
im pomagao da poprave ocene. Držao je besplatne časove deci koja su to htela i želela od 
njega da nauče matematiku. Učio ih je matematiku, ali i kako da se izbore sa preprekama na 
koje nailaze u učenju drugih predmeta. Goran Gogić, nenametljiv i skroman, imao je mnogo 
humaniju misiju  u matematici  koju mnogi  ne  mogu razumeti.  Treba biti  veliki  čovek i 
genijalac da bi neko razmišljao i postupio kao on. Evo šta mi je na kraju rekao o svom 
naučnom doprinosu matematici:

“Pošto sam objavljivao radove samo u toku magistrature i doktorata, moj doprinos u  
naučnom smislu  nije  ni  približno veliki  kao što  je  to  slučaj  sa matematičarima koji  se  
naučno bave matematikom i po 50 godina. Pre bih svoj doprinos svrstao u prenosu znanja  
kroz primenu matematike u drugim oblastima, kao i kroz podučavanje. Počeo sam da držim  
časove matematike još u osnovnoj školi, pripremajući prvo drugove iz odeljenja za testove,  
a kasnije u srednjoj školi  i  drugove koji  su već bili  na fakultetu.  Ta saradnja je bila u  
obostranu korist, a mislim da sam ja mnogo više dobio kroz rad sa drugima. Uspeo sam da  



shvatim da ljudi razmišljaju na različite načine, da kod svakog postoji neki razlog zašto mu  
matematika "ne ide", i da za svakoga postoji drugačiji način da mu se matematika približi i  
tako podigne samopouzdanje. Bez obzira da li  sam pripremao nekog osnovca da položi  
popravni  u  avgustu,  ili  sam  pripremao  srednjoškolca  da  osvoji  nagradu  na  državnom  
takmičenju, zadovoljstvo koje se oseti posle uspeha se ne može opisati. Ja zato smatram da  
je to moj najveći doprinos matematici, jer naučne teorije koje sam postavio bi neko drugi  
pre ili kasnije takođe napravio. A svi oni koji su uspeli da "pobede" matematiku uz moju  
pomoć, verovatno ne bi ni znali da uz malo rada i upornosti čovek može da se izbori i sa  
najtežim predmetom u školi.”

Ovo  je  jedna  obična  priča  o  neobičnom  čoveku  koji  je  puno  uradio  i  uradiće 
zahvaljujući  talentu,  upornosti,  vrednoći  i  ljubavi  prema matematici.  Možda ga je  život 
odveo malo dalje od matematike koju mi učimo u školi  i  za takmičenja,  ali  kada bolje  
razmislimo-sve je to matematika. Od njega svi možemo mnogo da naučimo, pre svega o 
odnosu prema drugim ljudima, prema sebi, nauci, matematici. Želela sam da napišem priču 
o čoveku koji  je  jedan od nas,  koji  je  počinjao  svoj  put  u  matematici  kao  i  mi.  To je  
matematičar  koga  možemo da  upoznamo,  da  pričamo sa  njim,  da  mu kažemo za  naše 
probleme.  Možda ova moja priča  bude inspiracija  nekom mom drugaru ili  drugarici  da 
krene njegovim putem.

Priča je nastala zahvaljujući Goranovoj saglasnosti i pomoći. Dopisivala sam se sa 
njim putem e-mail-a,  ja  sam mu postavljala  pitanja,  on mi je  odgovarao.  Hvala  mu na 
pomoći.

Katarina Živković V2
OŠ “Nikolaj Velimirović” Šabac

Nastavnik: Danica Isailović



Прости бројеви 

 

Природни бројеви већи од  1 који имају тачно два делиоца, број  1 и самог себе 

називају се прости бројеви. Природни бројеви већи од 1 који имају више од 2 делиоца 

називају се  сложени бројеви. Број 1 има само 1 делилац и то је број 1. Број 1 није ни 

прост ни сложен. Број 2 је једини прост  број који је паран. 

Први допринос одређивању простих бројева дао је Ератостен. Он је грчки 

математичар који је живео у 3. веку пре нове ере. Он је пронашао поступак којим се 

налазе сви прости бројеви мањи од неког датог броја и тај поступак назива се 

Ератостеново сито. 

 

Како пронаћи све просте бројеве од 1 до 100 помоћу Ератостеновог сита? 

Прво се напишу сви природни бројеви од 1 до 100. Сада прецртавамо све бројеве који 

нису прости. Број 1 није ни прост ни сложен па ћемо га прецртати. Број 2 је прост па га 

нећемо прецртати, али ћемо прецртати све који су дељиви са 2. Број 3 је прост па га 

нећемо нећемо прецртати, али ћемо прецртати веће од 3 који су дељиви са 3 тј. после 3 

сваки трећи број. Међу тим бројевима наћи ће се бројеви које смо већ прецртали на 

пример 6, 12, 18,... јер су они дељиви и са 2 и са 3. Следећи број је 4 , али он је већ 

прецртан што значи да је сложен. Следећи број је 5 , он је прост број  па га нећемо 

прецртати, али ћемо прецртати све који су већи од 5 и дељиви су са 5. Тако урадимо са 

свим осталим непрецртаним бројевима. Овим поступком добићемо све просте бројеве 

мање од 100 а то су : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 

83, 89, 97. 

 

Примена простих бројева 

Прости бројеви нам служе да раставимо сложен број на просте чиниоце. То се ради  

тако што испитамо који је његов најмањи делилац из скупа простих бројева 2, 3, 5, 7,... па 

га поделимо тим бројем. Ако је могуће добијени количник делимо истим простим бројем, 

а ако није онда тражимо први следећи прост број којим може да се подели. Поступак 

наставимо док не добијемо количниик 1.  

 



Пример 1. 

Раставити број 12 на просте чиниоце   

12/2=6;  6/2=3;  3/3=1       

12=2*2*3 

 То се записује овако:  

12 2 

6 2 

3 3 

1  

Слика прости чиниоци 1 

Пример 2. 

Испитати да ли је број 223 прост или сложен. Применом правила дељивости одмах 

видимо да број 223 није дељив ни са бројем 2, ни са бројем 3, ни са бројем 5. Испитујемо 

дељивост са следећим простим бројевима. Дељењем броја 223 са 7 добијамо количник 

31 и остатак 6, дељењем 223 са 11 добијемо количник 20 и остатак 3, дељењем 223 са 13 

добијемо количник 17 и остатак  2, дељењем 223 са 17 добијемо количник 13 и остатак 2. 

Даље нећемо делити јер је количник мањи од делиоца, што значи да је број 223 прост 

број. Дакле испитивање вршимо све док не добијемо количник који је мањи од делиоца.  

223 : 7 = 31 (6)    223 : 11 = 20 (3) 223 : 13 = 17 (2)  

223 : 17 = 13 (2) - количник је постао мањи од делиоца 

Значи да је број 223 прост број. 

 

Пример 3. 

Испитати који су од датих бројева 12, 13, 25 и 29 простибројеви: 

Пошто одредимо све њихове делиоце добијамо 

D12 {1, 2, 3, 4, 6, 12}  

D13{1, 13} 

 D25 {1, 5, 25} 

D29 {1, 29}  

Бројеви 12 и 25 су сложени јер имају више од 2 делиоца, а 13 и 29 су прости бројеви. 



Узајамно прости бројеви 

Два броја су узајамно проста  ако немају заједничких делилаца осим броја 1. На пример: 

D8={1, 2, 4, 8},  

D15 = {1, 3, 5, 15} 

D8∩D15={1} 

 

8 и 15 нису прости бројеви али су узајамно прости . Узастопна два броја су увек узајамно 

прости на пр. 15 и 16, 9 и 10, 20 и 21. 

Прости бројеви нам служе да растављањем сложених бројева на просте чиниоце 

одредимо њихов највећи заједнички делилац . Поступак проналажења НЗД  се завршава 

када у истом реду добијемо бројеве који су узајамно прости.  

На пример: 

Наћи највећи заједнички делилац за бројеве 48, 72 и 96. 

48 72 96 2  

24 36 48 2 НЗД (48, 72, 96) = 2*2*2*3 = 24 

12 18 24 2  

6 9 12 3  

2 3 4   

 

Ако су бројеви узајамно прости њихов НЗД је 1. 

 

Растављањем на просте чиниоце можемо уочити да ли је дати број квадрат или куб неког 

броја. Број је квадрат неког броја ако се сваки прост чинилац  јављао паран број пута. На 

пример: 36 = 2*2*3*3 = 22*32. 

За број:  50 = 2*5*5 = 2*52  недостаје најмање једна двојка да би смо добили квадрат 

неког броја. Број је куб неког броја ако се сваки прости чинилац јавља 3,6,9,.. пута на 

пример 216= 2*2*2*3*3*3 = 23*33  

За број: 72 = 2*2*2*3*3=23*32 недостаје најмање једна тројка да добијемо куб неког 

броја. 

Скуп простих бројева је неограничен. Математичари и даље траже нове просте бројеве 

али то је врло тешко јер ти бројеви имају јако много цифара. 



                                 Osnovna škola ,,JOVAN  RISTIĆ ” 

                                                            Borča, Beograd 
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                                                    PROSTI  I SLOŽENI BROJEVI 

   Ako posmatramo brojeve prve desetice i skupove njihovih delilaca, možemo da uočimo tri vrste tih    
   skupova. 

      { }1
1

=D                     { }6,3,2,1
6

=D                                               D1 – ima samo jedan element       

      { }2,1
2

=D                  { }7,1
7

=D                                   D2, D3, D5, D7 - imaju po dva elementa 

    { }3,1
3

=D             { }8,4,2,1
8

=D                 D4, D6, D8,D9 i D10 - imaju više od dva elementa 

    { }4,2,1
4

=D           { }9,3,1
9

=D  

    { }5,1
5

=D             { }10,5,2,1
10

=D  

Prirodni brojevi koji imaju tačno dva delioca , broj jedan i samog sebe , nazivaju se prosti brojevi,  
a oni koji imaju više od dva delioca nazivaju se složeni brojevi. 
Broj 1 ima samo jednog delioca, samog sebe. On nije ni prost ni složen. 
Naravno, brojevi  2, 3, 5 i 7 nisu jedini prosti brojevi. Prostih brojeva ima beskonačno mnogo. Znamo da 
je broj  2  jedini prost broj među parnim brojevima. Svaki drugi paran broj ima bar 3 delioca, jer je osim 
sa jedinicom i samim sobom, deljiv i sa dva. 
Mnogi matematičari su koristili razne načine da bi odredili da li je neki broj prost ili složen . Eratosten je 
pronašao postupak kojim se nalaze svi prosti brojevi koji su manji od nekog zadatog broja  n. 
Taj postupak se naziva  ERATOSTENOVO SITO. 
 
 
 
 
 
 



    Kako radi  Eratostenovo sito recimo do broja 100? 
1.  Napišemo sve brojeve od 1 do 100 ( oni se nalaze u tzv. situ) 
2. Pođemo od broja 2 koji izdvojimo (jer on je prvi prost broj), a zatim prosejemo sito. Iz njega  će 

ispasti svi brojevi  deljivi sa 2. 
3. Zatim izdvojimo broj 3 (takođe prost broj), prosejemo sito i tako izbacimo  sve brojeve deljive sa 3. 
4. Slično uradimo za broj 5, i izbacimo sve brojeve deljive sa 5. 
     I tako dalje,  svaki put ostaje sve manje i manje prostih brojeva. Tako će biti izbačeni  svi složeni     
     brojevi a ostati prosti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Dakle, ovim postupkom smo dobili proste brojeve prve stotine. To su:         
                    2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97 
 
   Zanimljivo je da su brojevi 3, 5 i 7 jedini uzastopni neparni prosti brojevi. 
 
                                                       SAVRŠENI BROJEVI 
 
U  izučavanju tajni koje kriju brojevi Pitagora i njegovi učenici su pronašli SAVRŠENE BROJEVE. 
Pravi delioci nekog broja su svi delioci tog broja različiti od njega samog. Ako je neki broj jednak zbiru 
svojih pravih delilaca pitagorejci  su ga smatrali savršenim. 
Prvi savršen broj je broj 6. 
         Pravi delioci broja 6 su 1, 2 i 3. Njihov zbir je jednak broju 6    ( 1+2+3=6 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sledeći savršen broj je broj 28, zato što je 1+2+4+7+14=28. 
 
Kako brojevi rastu sve je bilo teže pronaći sledeći savršen. 
Treći savršen broj je 496, četvrti je 8 128, peti je 33 550 336.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanimljivo je da se svi poznati  savršeni brojevi završavaju ili sa 6 ili sa 28. 
Međutim, pitanje koje su postavili pitagorejci još čeka odgovor: Postoje li neparni savršeni brojevi? 
 
 
Osim što predstavljaju zbir svojih pravih delilaca , savršeni brojevi imaju i druge zanimljive osobine. 
Naime,  savršeni brojevi predstavljaju zbir nekoliko uzastopnih brojeva. 
 
         
                                                         6=1+2+3 
                                                       28=1+2+3+4+5+6+7 
                                                     496=1+2+3+4+…+29+30+31 
 
 
                                                 BROJEVI BLIZANCI 
 
 
Prosti brojevi koji se razlikuju za dva zovu se brojevi BLIZANCI.  
Brojevi blizanci su brojevi  5 i 7 ,   11 i 13 ,  17 i 19 ,   29 i 31,  41 i 43,  59 i 61,  71 i 73, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  PRIJATELJSKI BROJEVI 
 

Prirodni brojevi  a  i b  su prijateljski brojevi ako je zbir pravih  delilaca broja a jednak broju b i obrnuto. 

Prijateljske brojeve je dosta teško naći. Prva dva prijateljska broja su 220 i 284. 
Pravi delioci broja 220 su: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 и 110. Njihov zbir je 284.  
Pravi delioci broja 284 su:1, 2, 4, 71, 142.  Njihov zbir  je 220. 

 

 

 

 

 

Ovaj par prijateljskih brojeva  su pronаšli  Pitagora i njegovi učenici. Više od hiljadu godina kasnije, 
1636.godine, francuski matematičar Pjer Ferma otkrio je sledeći par prijateljskih brojeva, 17 296 i 18 
416. Međutim, jedan šesnaestogodišnji  italijan, Nikolo Paganini, 1866. godine , pronašao je mnogo manji 
par  prijateljskih brojeva. To su 1 184  i  1 210.  
U svim poznatim parovima prijateljskih brojeva, oba su parna ili, što je mnogo ređe, oba neparna. Nije 
poznato da li postoji mešovit par, sastavljen od jednog parnog i jednog neparnog broja. Takođe, nije 
poznata formula za sve prijteljske parove, niti se zna da li ih ima konačno ili beskonačno mnogo. 
 
 
 
Ne znamo ko je bio prvi čovek koji je počeo da broji ali se to desilo pre nekoliko milenijuma.  
Brojevi su nastali iz proste potrebe  čoveka  za prebrojavanjem. Ipak, u skupu brojeva postoje mnogi 
zakoni i zanimljivosti koje samo čovek može da otkrije proučavanjem i stalnim učenjem. 
SVE JE BROJ! 
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                                               Архимед 

 

 
 Архимед је рођен 287. године пре нове ере, а убијен је у 

Сиракузи од стране римских војника 212. године пре нове ере. 

За њега се каже да је највећи математичар у историји света. 

Својих 75 година провео је потпуно се предајући математици и 

физици. Нека од најпознатијих Архимедових открића јесу: број 

П (Pi), закон полуге,запремина и површина лопте, пужна пумпа, 

закон о потопљеним телима у води, катапулт… 

 Студирао је у Александрији, али се одмах потом вратио у 

свој родни крај Сиракузу. Није желео да своју каријеру изгради 

у Александрији јер тамо су већа интересовања била за 

апстрактна проучавања, него за њихову практичну примену, 

какву је он волео. Одмах пошто се вратио из Александрије, увео 

је једну битну природну константу број П (Pi). Неки  кажу да је 

овим открићем Архимед изменио целу историју математике. 

Многи научници после Архимеда хтели су да открију праву 

вредност овог броја. Данас се он приближно израчунава 

милијардама децимала. 

 Када је Архимеда посетио краљ Хијерон II, дао му је у 

целом свету данас познати задатак. Задатак је био да открије да 

ли је круна, која је требала да буде од чистог злата, стварно 

таква или је злато мешано са неким другим металима. Решења 

овог тешког задатка сетио се у јавном купатилу, а одмах потом 

истрчао на улицу потпуно го и узвикивао: 

„ЕУРЕКА,ЕУРЕКА!“, што значи: „Пронашао сам!“. И дан-данас 

се овај узвик користи када хоћемо да кажемо да смо стигли до 

неког важног закључка. Ово његово битно откриће се назива 



Архимедов закон.  

   

  

 Архимед је имао обичај да када нешто открије, то примени 

у пракси како би свој проналазак доказао. Тако су настали 

многи Архимедови највећи изуми. Осим математике, Архимед 

је проучавао и физику и астрономију. Због тога га људи данас 

сматрају за највећег научника у историји. Познат је и по својој 

реченици: „ Дајте ми довољно дугачак ослонац и померићу 

Земљу“. Постоји једна анегдота о његовом убиству. Када је 

један римски војник за време 2. пунског рата упао у 

Архимедову радионицу, хтео је да одведе Архимеда, али се он 

опирао јер је у том тренутку цртао кругове у песку и решавао 

неки математички проблем. Када га је војник повукао са 

столице Архимед се продерао на војника: „Квариш ми 

кругове!“. Након што се Архимед и даље опирао римским 

војницима и упорно наставио да решава математички проблем, 

они су га из обести убили.  

 Данас се одржава много математичких такмичења која носе 

имена Архимедових изума и самог Архимеда. Једно од њих је 

„Архимедес“ , у част великог античког научника, које се сваке 

године редовно одржава у Србији. Архимедова открића су и 

данас једна од најбитнијих у историји математике. Разни 

познати математичари садашњице користе његова открића за 

решавање и анализирање проблема. Данашња наука, а посебно 

математика и физика свакако не би биле оно што су данас да 

није било великог научника Архимеда.      

 
         

            Вељко Божић, 5. разред 
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Проценти и њихова примена

Александар Цуцић, 6. разред ОШ “Јован Јовановић Змај”, Панчево (завршио)

Да бисмо написали нешто о процентима,  прво ћемо објаснити директну и индиректну
(обрнуту) пропорционалност.

Директна и индиректна пропорционалност

Директна  пропорционалност  је  зависност  која  се  добија  постављањем  следећих
условности:

1. Ако више, онда више;
2. Ако мање, онда мање.

Пример 1: Ако се више трудиш, већа је вероватноћа да се постигне неки резултат; Што је
више брашна, биће више теста; Што се више посеје, то се више пожање.

Пример 2: Што мање једеш, то си мршавији; Што је мање трактора, мање се земље изоре;
Што се у домаћинсту мање потоши струје, мањи је рачун на крају месеца.

Пример задатка: Ако се у домаћинсту потроши струја снаге 500kW, за један месец, рачун
износи 4200 динара. Колико ће изности рачун када се буде потрошило 400kW?

Решење задатка:

    500kW    4200 дин  
    400  kW            x          

500kW: 400kW = 4200 дин: x 

     500 · x = 400 · 4200 дин

      x = 1680000 дин/500

      x = 3360 дин

Индиректна  (обрнута)  пропорционалност  је  зависност  која  се  добија  постављањем
следећих условности:

1. Ако више, онда мање;
2. Ако мање, онда више.

Пример 3: Што се више дрвећа исече, биће мање производње кисеоника на нашој планети.
Пример 4: Што је мање радника, треба ће више времена да се посао заврши.

У  овом  случају  не  ћемо  наводити  пример  задатка,  зато  што  су  проценти  директна
пропорционалност.



Проценат

Реч  проценат  долази  од  латинске  речи  per  cento  што  значи  стоти  део.  Добија  се  од
директне пропорционалности, као однос ако се главнина обележи са 100.

Горе наведено је најлакше објаснити кроз пример задатка.

Пример задатка: У одељењу има 14 девојчица и 16 дечака. Колико је процената девојчица
а колико дечака?

Решење задатка:   
Главнина је укупан број ученика и њу обележавамо са 100% . Проценат девојчица и дечака

је однос  према 100%.

    30 ученика    100%  
    14 девојчица         x     

30уч. : 14 дев. = 100% : х

30·х=14·100%
х=    1400 %
       30

х=46,67%

Дечака има 100% - 46,67%= 53.33%

Примена процентa у свакодневном животу

Проценти  се  веома  често  користе  у  сакодневном  животу. Користе  се  у: трговини,
статистици, политици, науци, економији, и уопште где год треба да се на једноставан начин
прикаже неки однос. 

Пример задатка
У пиву запремине 0,5l  садржи се 5% алкохола, а у ракији запремине 1l  се садржи 40%

алкохола. Ако једна ракијашка чаша има запремину 0,05l, Колико чаша ракије је потребно да
укупна количина алкохола, из тих чаша, буде једнака количини алкохола у пола литре пива?

Решење задатка:
У пола литре пива има 5% алкохола.

0,5l                  100%  
    x                          5%  

0,5l : x = 100% :·5%
x · 100% = 5% · 0,5l
x =0,025l алкохола



У флаши пива има укупно 0,025l алкохола.

У литри ракије има 40% алкохола.

1l                     100%  
    x                           40%  

1l : x = 100% :·40%
x · 100% = 40% · 1l
x =0,4l алкохола

У флаши ракије има укупно 0,4l алкохола 

Чаша од 0,05l садржи:
0,05l · 0,4 = 0,02l алкохола.

Значи:
х = 0,025l : 0,02l 

х = 1,25 чашица ракије саджи алкохола као једна флаша пива. Попити четири флаше пива
је исто као и попити 5 чашица ракије.

За крај ћу вам испричати о једној практичној примени процента, која се заиста десила.

Био  једном један  председник  у  једној  Србији.  Пошто је  држава  била  у  финансијским
проблемима Он је одллучио да смањи пензије за 10%. Када су се пензионери, који су били
његови гласачи, побунили, он им рече: ,,Вратићу вам, народе мој, тих 10% од ваших пензија,
погрешио сам”. Пензионери су били срећни, зато што их је председник послушао и вратио
им одузето. Тако је свим задовољним пензионерима држава узела по 1% њихових пензија.
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Mihailo Petrović Alas 

 

Rođen je 6. maja 1868. godine , u Beogradu. Bio je 
matematičar, profesor Univerziteta u Beogradu , 
akademik i alas. Mika , kako su ga svi zvali, 
detinjstvo i mladost je proveo u dedinoj kući u 
Beogradu. 
 

 
 



Bavio se ribarstvom , otuda nadimak Alas. 
Učestvovao je u donošenju prvog Zakona o 
slatkovodnom ribolovu 1898 . godine. 
Rekordan ulov je imao 1912. kada je ulovio soma od 
120 kilograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovnu školu i Prvu mušku gimnaziju , završio ja 
sa odličnim uspehom. Školski drugovi su mu bili : 
Milorad Mitrović , Jaša Prodanović , Jovan 
Cvijić,Pavle Popović i drugi velikani. 

U tim godinama se više interesovao za hemiju ,pa je 
sa 16 godina napravio laboratoriju u kući. 

Prvu mušku gimnaziju završio je u periodu 1878-
1885. Prirodno matematičkifakultet u Beogradu 
1889,a zatim otišao u Pariz na školovanje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na Sorboni je matematiku diplomirao 1891,a fiziku 
1893 . godine. Bio je najbolji student u generaciji. 
Doktorirao je na Sorboni 1894.godine iz oblasti 
diferencijalnih jednačina. Te godine je postao 
profesor na Velikoj školi u Beogradu.Redovni član 
Srpske kraljevske akademije postao je 
1899.godine,sa 31 godinom. U penziju je otišao 
1938 g.Izveo je mnoge generacije studenata.Bio je 
jedan od najvećih stručnjaka na svetu za 
diferncijalnih jednačina.Priznat je bio u nekoliko 
inostranih akademija nauka:Prag, Bukurešt, Varšava 
,Krakov .Posle smrti Jovana Cvijića predložili su ga 
za predsednika Akademije , ali vlasti nisu to 
prihvatile. 
Objavio je veliki broj pronalazaka,naučnih 
radova,udžbenika i putopisa. Godine 1939. postao je 
počasni doktor Beogradskog univerziteta .Alas spada 
u najveće srpske matematičare , i jedini je 
matematičar medju 100 najznametijih Srba. 
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Diofantov zivot i delo 
 
 
Diofant je stari grčki matematicar helenističkog 
doba.Ziveo je u Aleksandriji.Mada je bio istaknuti 
matematičar svog vremena vrlo malo se zna o njemu. 
Smatra se da je rođen oko 200. godine n.e. 
Do tog zaključka se doslo jer on cesto u svojim delima 
spominje Hipsiklesa iz Aleksandrije koji je ziveo u 2. 
veku .Mnogi ga zovu  „ocem algerbe“.  
 
Na njegovom grobu je napisan tekst u skladu sa njegovim 
zanimanjem za matematiku i zivotom koji je posvetio 
matematici: 
„Putniče! Ovde je sahranjen Diofant.Brojevi govore 
koliko je dug bio njegov život.Šestinu njegovog zivota 
cini prekrasno detinjstvo . Dvanaestinu  čini njegova 
mladost .Sedminu svog života Diofant je proveo u braku 
bez dece. Prošlo je jos pet godina dok mu Himen ,bog 
braka i svadbe, nije podario sina.Sudbina je htela da sin 
poživi dva puta manje od svog oca .Još četiri godine 
poziveo je starac u dubokom bolu za izgubljenim sinom . 
Koliko je ziveo Diofant ?“ 
 
Ako tekst prevedemo na jezik algebre dolazimo do 
zakljucka da je Diofant ziveo 84 godine . 
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Linearne Diofantove jednačine 

 
Pitanje: „Na koliko nacina sa novčanicama od 2 i 5 dinara 
mozemo isplati sumu od 300 dinara?“ 
 
Ovaj problem je klasican primer Diofantove jednacine 
oblika: 
                            2x+5y =300 
 
Zakljucujemo da x i y pripadaju skupu N0. 

  
Za svaku Diofantovu jednačinu treba : 

1. Dokazati ili opovrgnuti postojanje resenja; 
2. Da li jednačina ima konačno ili beskonacno resenja ?; 
3. Ako jednačina ima konačno resenja, koliko je to? 
4. Ako jednačina ima konačno resenja odrediti sva 

resenja ; 
5. Ako jednačina ima beskonačno mnogo 

resenja,odrediti formule koje daju sva resenja ako je 
to moguće; 

6. Od svih mogućih resenja izdvojiti one koje 
zadovoljavaju posebne uslove. 
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Teorema 1.  Potreban i dovoljan uslov da linearna 
Diofantova jednačina  ax+by=c ima resenje je da (a,b i c 

su celi brojevi i ab nije 0) je broj c deljiv sa NZD(a,b). 
                                                                             

Posledica 1. Linearna Diofantova jednačina  
ax+by=c (a,b,c su celi brojevi ab nije 0) uvek ima rešenje 
ako je NZD(a,b)=1 tj. ukoliko su a i b uzajamno prosti 
celi brojevi.  
  
Primer:Dokazati da jednačina 2x+5y=111 ima 
beskonačno mnogo celobrojnih rešenja.  
Resenje :Brojevi 2 i 5 su medjusobno prosti pa ta 
jednačina na osnovu posledice 1 uvek ima rešenje. 
 
Posledica 2. Linearna Diofantova jednačina  
ax+by=c (a,b,c su celi brojevi ab nije 0) nema resenje ako 
se NZD(a,b) ne sadrzi u c. 
 
Primer:Dokazati da jednačina 3x+6y=1000 nema 
celobrojnih resenja . 
Resenje :Posto je NZD(3,6)=3 i 3 se ne sadrzi u 1000 
onda jednačina na osnovu posledice 2 nema rešenje.  
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Metod pocetnog resenja 

 
Teorema 2.  Ako je uredjeni par (x0, y0)jedno rešenje 
linearne Diofantove jednačine ax+by=c(ab nije 0 i a i b su 
uzajamno prosti celi brojevi ) tada i samo tada je  
relacijama x=x 0 +bk i y=y0 –ak (k pripada Z) definisano  
opšte rešenje date jednačine. 
 
Primer 2. Odrediti sva rešenja jednacine  4x+5y=100, ako 
su x i y celi brojevi. 
 
Rešenje Kako je x0 =0, y0= 20 jedno resenje date jednacine 
,to su sva resenja date jednacine definisana sa   
x=5k, y=20-4k (k pripada Z). 
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Apsolutna vrednost 
U matematici,apsolutna vrednost realnog broja je njegova numericka 
vrednost ne uzimajuci u obzir znak tog broja. 
Na primer brojeve 3 i -3 imaju apsolutnu vrednost 3, apsolutna vrednost 
broja 5 je 5, broja -2 je 2,dok je 0 apsolutna vrednost samo za broj nula. 
Za bilo koji realan broj a, apsolutna vrednost, oznacava se /a/, je jednaka 
broju a ako je a ≥ 0, i –a ako je a < 0. 
         {a,  a≥0 

|a|=       
         {-a,  a< 

   |a| ne moze biti negativan broj jer je apsolutna vrednost uvek ili pozitivan 
broj ili 0. Drugim recima, nejednacina |a| < 0 nema resenja. Takodje, ne 
mora vaziti |-a|=a, posto a moze biti negativno. 
Apsolutna vrednost se moze razumeti kao udaljenost datog broja od nule. 
Apsolutna vrednost broja a ima sledeca svojstva: 
1.|A|≥0 

2.|a|=0 ako i samo ako a=0 

3.|ab|=|a||b| 
4.|a/b| 
5.|a+b| ≤ |a| + |b|(nejednakost trougla) 

6.|a-b| ≥ ||a|-|b|| 
7.|a|≤ b ako i samo ako –b ≤ a≤ b 

8.|a| ≥ b ako i samo ako a ≤ -b ili b ≤a 

Poslednja dva svojstva su korisna pri resavanju nejednacina, npr: 
|x-3|≤9 

-9≤ x -3 ≤ 9 

- 6 ≤ x ≤ 12 

Za realnu vrednost argumenta, funkcija f(x)=|x| je neprekidna svuda, a 
diferencijabilna svuda osim za x=0. Ukoliko je argument kompleksna 
promeljiva, funkcija je neprekidna svuda, ali nije higde holomoforna 
(odnosno diferencijabilna: jedan nacin da ne zadovoljava Kosi-Rimanove 
jednacine). 
Cesto je korisno izraz |x-y| posmatrati kao rastojanje izmedju x i y (na 
realnoj brojevnoj pravoj ukoliko cu x i y realni brojevi, ili, pak, u kompleksnoj 
ravni, ukoliko su xi y kompleksni brojevi). 
Koriscenjem ovakve definicije, i skup realnih, i skup kompleksnih brojeva 
postaju metrickiprostori. 
Funkcija nije invertibilnajer se svakom brojua i njegovom opzitu –a dodeljuju 
iste vrednosti. 
  
MatijaGajic                                                                                                       
                                                       O.S. „Mika Mitrovic“ Bogatic 
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Maša Đurić VI4,OŠ”NIKOLAJ VELIMIROVIĆ” Šabac 

 

Diofantove jednajednajednajednačineineineine 

 

   Diofant iz Aleksandrije je poslednji velikan grčke 
matematicke tradicije.Interesovao se prvenstveno za 
teoriju brojeva i rešavanje jednačina i mnogo doprineo 
napretku algebre.Njegovo najveće otkriće su Diofantove 
jednačine. 

 

 Veoma malo se zna o životu ovog poštovanog,vrednog 
matematičara.Smatra se da je živeo oko 250. 
godine.Prica se da su detalji Diofantovog života u obliku 
zagonetke urezani na njegov nadgrobni spomenik: 

 

 “Putniče!Ovde je sahranjen Diofant.Brojevi govore koliko 
je dug bio njegov život.Šestinu njegovog života čini 
prekrasno detinjstvo.Dvanaestinu čini njegova 
mladost.Sedminu svog života Diofant je proveo u braku 
bez dece.Prošlo je pet godina dok mu je Himen,bog braka 
i svadbe,nije podario sina.Sudbina je htela da sin poživi 
dva puta manje od svog oca.Još četiri godine poživeo je 
starac u dubokom bolu za izgubljenim sinom.Koliko je 
živeo Diofant?” 
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       Ako ovo prevedemo u algebarsku jednacinu: 

x/6+x/12+x/7+5+x/2+4=x 

Rešavanjem dobijamo da je x=84.Dakle umro je u 84. 
godini svog života. 

 

Jednačine koje sadrže jednu dve ili vise nepoznatih 
nazivaju se Diofantove jednačine.Cilj je da se pronañu 
sva njena rešenja bez obzira na to imali ih konačno ili 
beskonačno mnogo ili ih nema.Dakle pri rešavanju 
Diofantovih jednacina uvek se pitamo: 

1.Da li data Diofantova jednačina ima ili nema rešenje? 

2.Ako data jednačina ima rešenje da li ih ima konačno ili 
beskonačno mnogo? 

3.Ako ima beskonačno mnogo rešenja da li je moguće 
odrediti opšte rešenje jednačine? 

TEOREMA BROJ 1:Potreban i dovoljan uslov da linearna 
Diofantova jednačina ax+by=c(a,b,c su celi 
brojevi,ab≠0)ima rešenje je da je broj c deljiv sa 
NZD(a,b). 

POSLEDICA 1: Linearna Diofantova jednačina 
ax+by=c(a,b, i c su celi brojevi ab≠0)ima uvek rešenja 
ako je NZD(a,b)=1,to jest ukoliko su a i b uzajamno 
prosti celi brojevi. 
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POSELDICA 2: Linearna Diofantova jednačina ax+by=c 
(a,b i c su  celi brojevi ab≠0) nema rešenje  ako se 
NZD(a,b) ne sadrži u c. 

PRIMER 1:Dokazati da jednačina 3x+5y=113 ima 
beskonačno mnogo rešenja a jednačina 2x+4y=1003 
nema celobrojnih rešenja. 

REŠENJE:Brojevi 3 i 5 su uzajmno prosti pa  prva 
jednačina na osnovu posledice 1. uvek ima rešenja.  

Kako NZD(2,4)=2 i kako se 2 ne sadrži u 1003,na osnovu 
posledice 2.,druga jednačina nema celobrojnih rešenja. 

 

 

ZADACI: 

1.Odredi sve dvocifrene prirodne brojeve koji su  13 puta 
veći od svoje cifre desetica. 

Dvocifreni broj možemo napisati kao- ab. 

ab=13∙a 

a·10+b=13∙a 

a·3=b  

Iz ove jednačine a∙3=b zaključujemo da je cifra desetica 
tri puta veća od cifre jedinica.Traženi brojevi su13,26,39 

2.Reši jednačinu x2+│y│=17 ako su x,y celi brojevi. 
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Iz ove jednačine zaključujemo da x2≤17 onda je x 
e{0,1,2,3,4}. 

x 0 0 1 -1 -1 1 2 -2 2 -2 3 -3 -3 3 4 4 -4 -4 

y 17 -17 16 -16 16 -16 13 13 -13 -13 8 -8 8 -8 1 -1 1 -1 

x,y e{(0,17),(0,-17),………(-1,4)} Ova jednačina ima 18 rešenja. 

3.Zbir k prirodnih projeva jednak je njihovom proizvodu i 
jednak je 2008.Odredi sve takve prirodne brojeve k. 

2008=2∙2∙2∙251=2∙4∙251=8∙251=2∙1004,prirodan broj k moze uzeti 5 
vrednosti: 

Iz 2∙1004∙1∙1…∙1=2+1004+1+1+1…+1=2008(jedinica ima 1002)sledi da je 
k=1004. 

Iz 4∙502∙1∙1…∙1=4+502+1+1+1…+1=2008(jedinica ima 1502)sledi da je 
k=1504. 

Iz 8∙251∙1∙1…∙1=8+251+1+1…+1=2008(jedinica ima 1749)sledi da je 
k=1751. 

Iz 2∙4∙251∙1∙1..∙1=2+4+251+1+1….=2008(jedinica ima 1751)sledi da je 
k=1754. 

Iz 2∙2∙2∙251∙1∙1..∙1=2+2+2+251+1+1..+1=2008(jedinica ima 1751)sledi 
da je k=1755. 

4.Reši jednačinu x/4=3/2y ako  su x,y celi brojevi. 

Kada levu i desnu stranu pomnozimo sa 4y dobijamo:xy=6 

x,y e{(1,6),(-1,-6),(2,3),(-2,-3),(6,1),(-6,-1),(3,2),(-3,-2)} 

Ima 8 rešenja. 

5.Jednačinu 3x-4y=5 reši u skupu prirodnih brojeva. 

X=(4y+5)/3 



5 

X=(3y+3+2+y)/3 

X=1+y+(2+y)/3 

Da bi x bio ceo broj (2+y)/3 mora biti ceo broj. 

(2+y)/3=n         y=3n-2        x=4n-1 iz toga sledi da je x,y 
e{x,y│x=3n-2,y=4n-1,n e N} 

6.Oderedi sve proste brojeve p,q,r takve da važi 
jednakost p+p·q+p·q·r=38. 

p∙(1+q+qr)=38=2∙19   (jer p je prost pa moze biti samo 
2 ili 19);Vidimo da je 1+q+qr sigurno vece od 2 pa 
zaključujemo da je p=2;Znači 1+q+qr=19      
q∙(1+r)=18      q može biti 3 ili 2,ako je : 

1)q=2;onda je 1+r=9 iz toga sledi da je r=8  a r je prost 
broj pa r≠8.  

2)q=3;onda je 1+r=6 iz toga sledi da je r=5.   

Dakle rešenje je p=2,q=3,r=5; 

7. x+2/y=3,reši jednačinu u skupu celih brojeva. 

Jednačinu možemo i ovako napisati 3-x=2/y      pošto je 3-x ceo 
broj znači da i 2/y mora biti ceo broj.Iz toga sledi da y mora da 
deli 2 znači y e {-2,-1,1,2}.Rešenja jednačine su: x,y e 
{(1,1),(2,2),(5,-1),(4,-2)}. 
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1 VEKTORSKA ALGEBRA 
Veličine koje su u potpunosti odredjene jednim brojem zovu se skalari (dužina, zapremina, 

temperatura). Vektor je veličina odredjena pomoću tri karakteristike: pravca, smera, intenziteta 
(brzina, ubrzanje, sila). 

1.1 Pojam vektora 

Neka su u prostoru date dve tačke A i B koje odredjuju duž AB. Neka je A početna tačka 
duži,  a B krajnja. Ovim je uvedena orjentacija duži AB. Uredjeni par (A;B) zove se orijentisana 

duž ili vezani vektor i označava se AB

uuur
. Rastojanje tačke A od tačke B zove se intenzitet vektora i 

označava se AB

uuur
. Prava na kojoj leži vektor AB

uuur
 zove se nosač ili pravac vektora. Ako se početna i 

krajnja tačka vektora poklapaju, radi se o nula-vektoru 0
r

. Njegov pravac i smer nisu odredjeni. U 

skupu orjentisanih duži može se uvesti relacija ekvivalencije: Dve orjentisane duži  AB

uuur
 i CD

uuur
  su 

ekvivalentne ako su obe nula-vektori ili ako su iste dužine, pravca i smera. Moduo (intenzitet) 
vektora je dužina njegovog proizvoljnog predstavnika. Skup svih vektora označava se sa V . 

1.2 Operacije sa vektorima 

1.2.1 Sabiranje  

AB

uuur
+CD

uuur
= AE

uuur
, gde je tačka E odredjena tako da je BE

uuur
= CD

uuur
. 

Grafičko sabiranje vektora vrši se po pravilu poligona i po pravilu paralelograma. 
Skup svih vektora sa operacijom sabiranja (V, +) je komutativna grupa: 

-Neutralan element operacije + je nula-vektor 0
r

. 

-Kako je AB

uuur
+ BA

uuur
 = AA

uuur
= 0
r

,sledi da  vektor  AB

uuur
, postoji vektor BA

uuur
= - AB

uuur
 

koji je njegov inverzni element. 

1.2.2 Razlika 

Razlika dva vektora definiše se sa 

AB

uuur
-CD

uuur
= AB

uuur
 + (- CD

uuur
) = AE

uuur
 

 

gde je tačka E odredjena tako da bude BE

uuur
= CD

uuur
 

Osobine operacije sabiranja vektora: 

1) Zbir dva vektora je vektor: a

r
+b

r
= c

r
 

2) a

r
+ b

r
+ c

r
 = a

r
+(b

r
+ c

r
) 

3) a

r

+ 0
r

= 0
r

+ a

r
= a
r

 

4) ( ∀ a

r
∈V) ( ∃ - a

r
)     a

r
+(- a

r
)=   0

r
                          

5) a

r
+ b

r
= b
r

+ a

r

 
⇒  (V, +) je komutativna grupa. 
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1.3 Grafičko predstavljanje i sabiranje vektora 

Vektor čiji je pravac paralelan y osi a smer mu je suprotan smeru y ose, a intenzitet mu izosi 
6 grafički ćemo prikazivati usmerenom duži (strelom), kao na slici. usmerena duž ima početnu 
tačku A (početak) i krajnju tačku B (kraj), oznaka smera se uvek postavlja na mestu krajnje tačke. 

Vektor AB

uuur
, prikazan na slici možemo označiti i na drugi način, na primer sa a

r
. Vektor b

r
, 

prikazan na slici je ekvivalentan  vektoru a

r
, iako se nalazi na drugom položaju u koordinatnom 

sistemu . Bitno je da ima isti pravac, smer i intenzitet. 

y
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B
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b

 

Slika 1.1 – Grafički prikaz vektora 

1.3.1 Sabiranje vektora pravilom poligona 

Na slici 1.2 su prikazana dva vektora a

r
 i b
r

 . odredimo grafički njihov zbir. Pošto promena 
položaja vektora u koordinatnom sistemu ne menja vektor, onda ih slobodno možemo pomerati u 
prostoru, ali tako da ne menjaju pravac, smer i intenzitet. Vektore ćemo pomeriti tako da na kraj 

vektora a

r
 postavimo početak vektora b

r
, kao na slici 1.2 . Nastavićemo jedan na drugi, tj. “sabrati “ 

ih. 
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Slika 1.2 – Sabiranje vektora pravilom poligona 
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Nazovimo rezultat sabiranja ova dva vektora vektorom c a b= +

r r r
. Njega grafički predstavlja 

usmerena duž, čija je početak početak vektora a

r
, a kraj kraj vektora b

r
. Navedeno je prikazano na 

slici 1.3. Prikazani postupak se naziva pravilo poligona. 
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Slika 1.3 – Sabiranje dva vektora pravilom poligona 

Primetimo da je u datom slučaju intezitet vektora c

r
 veći od inteziteta vektora a

r
 ili vektora 

b

r
, ali da je manji od zbira intenziteta vektora a

r
 i b
r

. 
 Ovim postupkom se može sabrati proizvoljan broj vektora. Potrebno je samo nastavljati 

jedan na drugi (dodavati, sabirati) i na kraju formirati vektor koji spaja početak prvog i kraj zadnjeg, 
kao što je prikazano na slici 1.4. 
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Slika 1.4 – Sabiranje više  vektora pravilom poligona 



 5

Primenimo pravilo poligona za vektore na slici i odredimo njihov zbir. 
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Slika 1.5 – Sabiranje vektora pravilom poligona 

Vidimo da se početna i krajnja tačka vektora, koji je rezultat sabiranja poklapaju. Dakle, 
rezultat sabiranja je nula-vektor. Intenzitet ovog vektora je nula. Ako sa ova četiri vektora 
predstavimo sile koje proizvode četiri konja vezana za kola, onda bi ukupna sila koja deluje na kola 
bio vektor sile intenziteta nula. Kola se ne bi pokrenula iako je vuku četiri konja.  

1.3.2 Sabiranje vektora pravilom paralelograma 

Kod ovog pravila premeštanjem vektora u istu tačku se postavljaju počeci oba vektora. 

Zatim se kroz kraj vektora a

r
 postavlja prava koja je paralelna vektoru b

r
 i kroz kraj vektora b

r
 

prava koja je paralelna vektoru a

r
. Zbog ovih paralelnih prava se ovo pravilo naziva, pravilo 

paralelograma. Sada imamo dve tačke, početnu tačku oba vektora i tačku u kojoj se presecaju 
povučene prave. Po ovom pravilu početne tačke vektora koje sabiramo je početak vektora koji se 
dobija sabiranjem, a tačka u kojoj se seku prave je krajnja tačka zbira ova dva vektora. Navedeno je 
prikazano na slici 1.6. 
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Slika 1.6 – Sabiranje vektora pravilom paralelograma 
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Primenimo pravilo paralelograma da odredimo zbir vektora a

r
, koji je paralelan x osi i ima 

isti smer kao x osa i vektora b

r
, koji je paralelan y osi ima isti smer kao y osa. Neka je intenzitet 

prvog  vektora 4, a drugog vektora 3. Primena pravila paralelograma je prikazana na slici 1.7,  na 
istoj slici je prikazan i primena pravila poligona. 
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Slika 1.7 – Sabiranje vektora pravilom paralelograma 

Na slici lako uočavamo pravogli trougao, čija je jedna kateta iste dužine kao intezitet 

vektora a

r
, druga kateta iste dužine kao intezitet vektora b

r
. Pored navedenog vidimo da je dužina 

hipotenuze jednaka intezitetu vektora c a b= +

r r r
. Primenom Pitagorine teoreme lako izračunamo da 

je dužina hipotenuze 5, odakle zaključimo da je intenzitet vektora c

r
 pet, tj. 5c = .
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1.4 Primena sabiranja vektora 

Sila spada u vektorske fizičke veličine. Zbog toga posledice dejstva sile zavise od pravca, 
intenziteta i smera sile. Ako na jedno telo istovremeno deluje više sila, ukupnu silu ne smemo 
računati kao zbir inteziteta pojedinačnih sila, jer na taj način zanemarujemo njihov pravac i smer. 
Lako je zamisliti slučaj u kome je zbir dve sile intenziteta 1000N, sila intenziteta 0N. Ovo će nastati 
kada su ove dve sile istog pravca, a suprotnog smera. Kao kada bi dva čoveka gurala kola, ali jedan 
gurao prednju stranu, a drugi zadnju stranu kola. 

Dakle pri računanju ukupne sile koja deluje na telo mora se primeniti vektorska algebra. 
Ukupna sila se mora računati prema izrazu: 

1 2 3 ...
UKUPNO n

F F F F F= + + + +

uuuuuuur uur uur uur uur
, 

a samo u specijalnom slučaju, kada su sve sile istog pravca i smera sme se primeniti izraz: 

1 2 3 ...
UKUPNO n

F F F F F= + + + + . 

Na slici je prikazana primena pravila poligona u slučaju kada više ljudi gura automobil. 
Svaka ruka koja dodiruje automobil proizvodi silu na automobil. Ukupna sila koja deluje na 
automobil jednaka je zbiru svih ovih sila. 

1F

1 2 3 ...
UKUPNO

F F F F= + + +

1F

2F

2F

3F

3F

 

 

 Slika 1.8 – Određivanje vektora ukupne sile koja deluje na automobil 















Ojlerova prava 
 
Jedan od najvećih matematičara osamnaestog veka, Leonard Ojler, bio je Švajcarski matematičar 
rođen u Bazelu 1707. 
Tvrđenje 1: 
 
 
 
Neka je točka D presek normala iz temena A na AE i B na stranicu BC. 
Neka je O točka preseka srenjih linija B1O i A1O, koje se nalaze u trouglu OAC i OBC. Onda je O 
središte duži CD, i centar opisanog kruga trougla ABC, zato što su duži OA1 i OB1 simetrale 
stranica trougla ABC. 
 
 
Tvrđenje 2: 
 
Neka  je H ortocentar trougla ABC. 
Četvorougao AHBD je paralelogram, zato što su mu stranice AD i HB paralelne ( obe su normale na 
stranicu AC, a takođe su i stranice AH i BD paralene, obe su normale na stranicu BC. 
Dijagonale tog paralelograma se seku na stredini, pa je točka C1 sredina stranice AB..  
 
Tvrđenje 3: 
 
iz tvrđenja 1 i 2 imamo da je  
H ortocentar trougla ABC 
O centra opisanog kruga trougla ABC. 
Takođe je C1 na sredini stranice AB. 
Vidimo da je duž CC1 težišna duž trouglova ABC i CHD. 
Pošto je it 1) točka O na sredini duži CD onda je i duž HO takođe težišna duž trougla CHD. T 
težišna duž sadrži tačke H, O i T ( težiste trougla CHD ), te su te 3 tačke kolinearne. Pošto trouglovi 
ABC i CHD imaju 1 težišnu duž istu, onda im se i težišta poklapaju, pa je T takođe težište trougla 
ABC, te su ortocentar H, centar opisanog kruga O i težište T, trougla ABC, kolinearne tačke. 
 
 
 
 
 



Ојлерова права 

 

Леонардо Ојлер рођен је у Базелу , данашњој Швајцарској,  15. априла 1707. Умро је у 

Петрограду 18 .9. 1783. Био је један од највећих математичара свих времена . Написао 

је више од 900 дела из области астрономије , математике и физике . Већину дела је 

написао потпуно слеп. 

Многи математикчки појмови носе његово име:  

� Ојлеров круг  

� Ојлерова права 

� Ојлерове тачке  

� . . .  

  

Тврђење    1111: Нека је тачка D пресек нормале из темена А на страницу AC и нормале из темена B 

на страницу BC. Тада је средиште дужи CD центар описане кружнице троугла ABC.  

 

 

 

 

Доказ: Страница CD  је хипотенуза троуглова  ∆CAD и ∆DBC. Како је O средиште хипотенузе , а то 

је уједно  и центар описаних кружница ∆CAD и ∆DBC. A,B,C,D припадају тој кружници. Из овога 

следи да је О центар описане кружнице троугла ∆ABC. 

 

 

 

 

 

    Тврђење    2222: Нека је тачка H ортоцентар троугла, тачка C1 средиште дужи АB, а тачка D пресек 

нормале из темена А на страницу AC и нормале из темена B на страницу BC ( као у тврђењу 1). 

Тада је тачка C1 средиште дужи HD. 

 



 

    Доказ: Четвороугао AHBD је паралелограм, јер су праве - носиоци његових наспрамних страница 

паралелне. Наиме, и права AD и права BB' су нормалне на страницу AC, па су самим тим 

међусобно паралелне (да нису, добили бисмо троугао чији је збир унутршњих углова већи од два 

права угла, што је немогуће). Исто тако, закључујемо да су и праве АА' ( којој припада страница 

АН) и BD такође паралелне. Страница АB је дијагонала посматраног паралелограма, па је њено 

средиште, тачка C1 пресек дијагонала. Друга дијагонала паралелограма AHBD је управо дуж HD, 

те се тачка C1 налази на дужи HD и она је њено средиште.  

Дуж HD и страница АB имају заједничко средиште (AHBD је паралелограм).   

Теорема    о    Ојлеровој    прави: Ортоцентар H, тежишна дуж Т и центар описане кружнице О налазе 

се на истој прави и дуж HТ је два пута већа од дужи ТО. 

 

Доказ: На основу тврђења 1 и 2 имамо да важи: CО = DО и HC1 = C1D (тачка D је пресек нормала 

из темена А и B на странице АC и BC). Посматрајмо троуглове HCD и АCB са заједничким 

теменом C. Како је HC1 = C1D и АC1 = C1B то је дуж C1C заједничка тежишна дуж за два 

посматрана троугла, па им се и тежишта поклапају. Пошто је дуж HО друга тежишна дуж троугла 

HCD (јер је CО = ОD), добијамо да су тачке H,Т и О колинеарне (на истој правој) и дуж HТ је два 

пута већа од дужи ТО.  

Троуглови ACB и HCD деле исту тежишну дуж, па самим тим деле и тежиште. 

 

LITERATURA: 

http://www.ptt.rs/korisnici/n/i/nikolinv/mat/ojler_za_sestake.pdf 

Занимљиви математички проблеми великих математичара, Миодраг Петковић, ДМС, 2008. 



     PROCENTI I NJIHOVA PRIMENA 

Procenat,postotak (oznaka %) u značenju ,,od sto'' (lat. ,,per 

cento'') je bezdimenziona veličina koja označava stoti deo 

celine.Kod upotrebe procenata se može javiti problem ako se ne 

navede celina na koju se odnosi deo,pa SI (Međunarodni sistem 

jedinica) obeshrabruje upotrebu procenta u korist razlomaka 

(npr. 0,45x umesto 45%x).Za razumevanje procenata koristimo 

znanje o razlomcima i decimalnim brojevima.Procenti su nov 

način kojim možemo prikazati racionalne brojeve. 

Stoti deo celine naziva se procenat i označava se %. 

Za procente važni su razlomci sa imeniocem 100. 

 

 

 

 

 

 



1/100= 1%=0,01   123/100=123%= 1,23   

 

Da bismo neki razlomak prikazali u obliku procenta ne mora biti 

sa imeniocem 100: 

1/5= 20/100 =20% 

1/2= 50/100 = 50% 

 

U ovim primerima jednostavno,proširivanjem 

razlomaka,dobijemo imenilac 100.Kada proširivanjem 

razlomaka ne možemo da dobijemo imenilac 100 na ovaj način 

pretvaramo racionalne brojeve u procente: 

 

1/3= 1/3*1= 0,3333...*100% = 33,33...% = 33,3% 

1/6 = 1/6*1= 0,6666... *100% = 66,66...% = 66,6% 

 

Takođe,decimalne brojeve možemo vrlo jednostavno pretvoriti 

u procente: 

 

0,11= 11/100=11% 

 

Procente možemo prikazati i pomoću crteža: 

 
Danas se vrlo često susrećemo sa procentima.Na primer,kada 

šetamo ulicom i razgledamo izloge prodavnica možemo videti 



da neke radnje daju popuste na određene proizvode.Da bi mogli 

da izračunamo koliko ćemo novca uštedeti,potrebno je 

poznavanje procenata. 

Npr. Cena nekog proizvoda je 1470 dinara,u toku vikend akcije 

cena je snižena za 20%.Kolika je cena proizvoda posle sniženja? 

 

Ako je sniženje 20% to znači da plaćamo 80% redovne cene.Ovaj 

zadatak možemo uraditi na više načina. 

 

1) 80%*1470= 80/100*1470=8/10*1470= 8*147=1176 

2) 80%= 0,8 

1470*0,8= 1176 

 

Vidimo da na oba načina dobijemo rešenje da je cena proizvoda 

posle sniženja 1176 dinara. 

 

Procenti se često koriste u svakodnevnom životu.Najčešće ih 

možemo sresti u trgovini,bankarstvu i ostalim granama 

ekonomije (privrede).Zato je važno  da ih od početka učimo s 

razumevanjem,da im posvetimo dovoljno pažnje i potrudimo se 

da ih razumemo najbolje što možemo jer će nam oni biti korisni 

u životu.Procenti su podjednako važni kao i ostale oblasti 

matematike i nikako ne smemo da ih zanemarimo. 

 

*Za sastavljanje ovog rada koristila sam podatke iz sledećih 

izvora: 

- ,,Радни уџбеник: Математика за 6.разред основне 

школе'' ,Небојша Икодиновић - Слађана Димитријевић, 

,,Klett'' ,2011. 



-,,Збирка задатака: Математика за 6. разред основне 

школе'' ,Сања Милојевић- Ненад Вуловић, ,,Кlett'' 

- 

https://nastavamatematike.wordpress.com/vi-%D1%80%D0%B

0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82/ 

- 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%

D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 

 

Јелена Адамовић,6.разред, ОШ ,,Николај Велимировић'' 

Добрић 

 

 



СРЕДЊА ЛИНИЈА(ТРОУГЛА И ТРАПЕЗА) 

 

Има пуно геометријских објеката али два међу познатим су троугао и 

четвороугао. Троугао је геометријски објекат који чине троугаона линија и 

њена унутрашњост. Троугаона линија је затворена линија одређена са три 

неколинеарне тачке. Сваки троугао има три странице и три угла. Збир свих 

углова у троуглу износи 180 степени, а спољашњих 360 степени. По 

страницама постоје три врсте троугла: једнакостранични (све сранице су му 

једнаке и сваки угао је једнак 60 степени),једнакокраки (две странице су 

међусобно једнаке, а угао који захватају те две странице је неједнак са друга 

два угла, где су та два угла међусобно једнака) и разностранични (све 

странице су му неједнаке и сви углови су су такође неједнаки), а по угловима 

три врсте: оштроугли (садржи 3 оштра угла (<90степени) ), правоугли (садржи 

2 оштра угла (<90 степени) и један прав угао (90 степени) ) и тупоугли (садржи 

2 оштра угла (<90 степени) и један туп угао (>90 степени) ). Једна од 

многобројних карактеристика троугла је СРЕДЊА ЛИНИЈА. СРЕДЊА ЛИНИЈА 

ТРОУГЛА је дуж која спаја средишта две странице троугла. СРЕДЊА ЛИНИЈА 

ТРОУГЛА је паралелна са наспрамном страницом и два пута је краћа од ње.  

Четвороугао је геометријски објекат који чине четвороугаона линија и њена 

унутрашњост.  Четвороугаона линија је затворена изломљена линија без 

тачака самопресецања одређена са четири тачке од којих никоје три нису 

колинеарне. Сваки четвороугао има четири странице и четири угла. Збир 

унутрашњих и спољашњих углова је по 360 степени. Четвороуглови се деле 

на много врста међу којима је трапез. Трапез је четвороугао који има тачно 

један пар паралелних страница. Постоје три врсте трапеза: правоугли (има 

два права угла),једнакокраки (краци су му једнаки) и обичан трапез. Као и 

троугао трапез има СРЕДЊУ ЛИНИЈУ. СРЕДЊА ЛИНИЈА ТРАПЕЗА је дуж чији су 

крајеви средине краковатрапеза. СРЕДЊА ЛИНИЈА ТРАПЕЗА паралелна је 

његовим основицама и једнака је нјиховом полузбиру. 

ДОКАЗ: 



Да бих доказао претходно тврђење, посматраћу произвољан трапез АВСD са 

основицама АВ и СD. Нека су Е и F средишта кракова АD и ВС. Нека права DF 

сече праву на којој се налази основица АВ у тачки G. 

ВF = FС ( је средиште дужи ВС)                                                           УСУ 

угао GFB = угао СFD (унакрсни углови)                                      =>  ΔВGF =̃ ΔСDF 

угао GВF = угао FСD (углови са паралелним крацима)          =>  GF = FD, BG = CD 

Из једнакости GF = FD следи да је  средиште дужи , па је ЕF и СРЕДЊА 

ЛИНИЈА троугла АGD. Дакле, ЕF је паралелна са АG, па је и ЕF||AB и ЕF||CD. 

Такође, EF = ½AG, па је и EF = ½(AB+CD), јер је AG = AB + BG = AB + CD. 



Проценат 

 

Сигурно сте већ чули за проценат (лат. per cento) ,да неко кaже 

100% (сто посто, сто одсто, сто процената, како ко каже...) 

 

За објашњавање појма процента користиће нам знање о 

разломцима и децималним бројевима. 

 

Често делове целине показујемо разломком (нпр. 
�

�
 књиге). 

За појам процента важни су разломци са имениоцем 100. 

 

 

Овако изгледа  1% на слици. 

 

 

Стоти део целине назива се проценат и означава се %. 

Да бисмо неки разломак приказали у облику процента не мора 

бити са имениоцем 100: 

        
�

�
=

��

���
= 20% 

 

Бројеве дате у децималном запису једноставно записујемо у 

облику процента: 



0,11 =
11

100
= 11% 

 

 

1. Задатак 

Израчнати колико је 20% од 14 000. 

 

14 000 : X = 100% : 20% 

14 000 : X = 5 

X = 14 000 : 5 

X = 2 800 

  

2. Задатак 

Снежана је на кошаркашком тренингу од 45 покушаја 9 пута 

убацила тројку. Изрази процентом њену успешност у погађању 

тројке. 

45 : 9 = 100% : Y 

5 = 100% : Y 

Y = 100% : 5 

Y = 20% 

  

3. Задатак 

Цена неког производа, без пореза, износи 2 750 динара. Ако је 

порез 18%, колика је цена производа заједно са порезом? 



 118% ·  2 750 =
���

���
 ·  2 750 =  

���

�
  · 55 = 59 · 55 = 3 245 

 

  

Занимљивост 

 

 

 

 

Јордан Динић VI 



TROUGAO 

 

Geometrija je deo matematike u kojem se izučavaju  
geometrijske figure i njihovi odnosi. Sama reč 
''geometrija'' je grčkog porekla i u prevodu znači ''merenje 
zemlje''. Geometrija je stara koliko i ljudska civilizacija. 
O tome govore (svedoče) ostaci kulture Maja, 
Vavilonaca, egipadske piramide i dr. Prva sačuvana 
knjiga o geometriji ima naziv ''Elementi''. Napisao ju je 
antički matematičar Euklid na prelasku iz IV u III vek pre 
nove ere. Geometrija  zasnovana na njegovim postavkama 
nosi naziv euklidska geometrija. 

Oblast geometije koja se bavi proučavanjem trouglova 
naziva se trigonometrija. Reč trigonometrija je nastala  od 
grčkih reči ''trignos'' što znači trougao i ''metron'', što 
znači mera. Njen prvobitni cilj je bio izračunavanje 
vrednosti svih elemenata trouglova (visine, težine duži, 
prečnika upisanog i opisanog kruga itd.) Njen početni cilj 
je prevaziđen pa je njena osnovna uloga izračunavanje 
trigonometrijskih funkcija.  

Vratimo se mi na trougao. Trougao je geometrijski 
objekat koji čine trougaona linija i njena unutrašnjost. 



Vrste trouglova i opšte osobine 

Osim trougla (običnog) u matematici postoji još vrsta 
trouglova. Na primer Paskalov trougao. To je 
jednakostranični trougao sastavljen od beskonačnog niza 
prirodnih brojeva, s tim da mu krake čine isključivo 
jedinice. 

 

On izgleda ovako: 

 

 

 

Kao što možda primećujete, zbir svaka dva susedna broja  
jednak je onom u sledećem redu koji se nalazi između 
njih. Na primer: 1+2=3; 1+3=4 itd.  



Postoji i trougao pod nazivom sferni trpugao. To je skup 
tri tačke sfere i tri luka velikih kružnica od kojih je svaki 
manji od polukružnice i ima krajeve u tim tačkama. Zbir 
uglova sfernog trougla se nalazi između 1800 i 5400. 

On izgleda ovako: 

 

Osim iz matematike reč trougao čujemo i u mnogim 
drugim situacijama. Iz geografije ste sigurno čuli za 
Bermudski trougao ili za takozvani ''Industrijski trougao'' 
koji je centar razvoja industrije u Italiji.  

Ali vratimo se mi na trougao (običan) 

Zbir uglova trougla je 1800. Trougao ima tri temena koja 
se najčešće obeležavaju velikim latiničnim slovima A, B, 
C. Ugao naspram temena A obično se obeležava grčkim 
slovom α, ugao naspram temena B  slovom β, a ugao 
naspram temena C slovom γ.  



Kao i unutrašnje trougao ima i spoljašnje uglove. Zbir sva 

tri spoljašnja ugla je 3600. Spoljašnji ugao trougla jednak 

je zbiru njemu dva nesusedna ugla tog trougla. Trouglovi 

se dele u zavisnosti od jednakosti stranica i u zavisnosti 

od veličine uglova. 

Trouglovi prema jednakosti stranica mogu biti:  

JEDNAKOKRAKI- trougao čije su dve stranice jednake. 

Jednake stranice se nazivaju kraci, a treća stranica je 

osnovica. Uglovi na osnovici ovog trougla su jednaki. 

Simetrala osnovice ovog trougla je istovremeno i 

simetrala ugla pri vrhu tog trougla. 

JEDNAKOSTRANIČNI- trougao čije su sve stranice 

jednake. Svi njegovi unutrašnji uglovi su po 600. 

NEJEDNAKOSTRANIČAN- trougao čije su sve stranice 

različite. Naziva se još i raznostraničan trougao. 

Trouglovi prema veličini uglova mogu biti: 

PRAVOUGLI- trougao koji ima jedan prav ugao i dva oštra 

ugla. Trougao najviše može imati jedan prav ugao. 

Pravougli trougao čije su katete jednake naziva se 

jednakokrako-pravougli trougao. Ima dva ugla od po 450 i 

jedan ugao od 900. Najveća stranica pravouglog i 



jednakokrako-pravouglog trougla se naziva hipotenuza. 

Ta reč je grčkog porekla i znači ''koji se proteže''. Ostale 

dve stranice se nazivaju katete (kao što sam već 

spomenula). 

TUPOUGLI- trougao koji ima jedan tup i naravno dva 

oštra ugla. Trougao najviše može imati jedan tup ugao. 

OŠTROUGLI- trougao koji ima sva tri oštra ugla. 

Značajne tačke trougla 

Značajne tačke trougla su: centar opisane kružnice, 

centar upisane kružnice, ortocentar i težište. U 

jednakostraničnom trouglo sve ove tačke se poklapaju, a 

u jednakokrakom sve se nalaze na simetrali osnovice 

(odnosno simetrali ugla pri vrhu). Centar opisane 

kružnice se dobija tako što se napravi simetrala sve tri 

stranice tog trougla (dovoljno je uraditi i simetralu dve 

stranice) i u preseku tih simetrala nalazi se centar 

opisane kružnice, poluprečnik te kružnice je zapravo 

rastojanje od centra te kružnice do bilo kog temena 

trougla. Centar opisane kružnice u oštrouglom trouglu je 

unutar njega, centar u pravouglom trouglu je na sredini 

hipotenuze, a centar u tupouglom trougu je izvan 



trougaone linije. Centar upisane kružnice se dobija kada 

se uradi simetrala sva tri unutrašnja ugla trougla ( 

dovoljno je uraditi i simetralu dva ugla ) i presek tih 

simetrala je zapravo centar upisane kružnice, a 

poluprečnik se dobija kada se iz centra ka jednoj stranici 

trougla povuče normala. Cenatr ove kružnice je uvek 

unutar trougla. Ortocentar trougla je tačka u kojoj se 

seku sve tri prave određene visinama tog trougla. 

Ortocentar pravouglog trougla je teme kod pravog ugla. 

Težište je tačka  u kojoj se seku sve tri težišne duži. 

Težišna duž kod pravouglog trougla je jednaka polovini 

hipotenuze. 

 

Marija Živanović, VI6  
 



Trougao-podudarnost 
 

Dva trougla  ABC I A1B1C1 su podudarna  

kada imaju jednake  odgovarajuce stranice , 

jednake uglove , visine, itd. 

 Tada pisemo: 

 
Podudarnost mozemo  napisati i ovako: 

 
Da bi se dokazalo podudarnost  dva trougla  nije 

potrebno dokazivati podudarnist (jednakost) svih 

stranica  I svih uglova tih  trouglova, dovoljne  

su samo tri jednakosti. Dovojna su sledeca cetiri 

stava: 

1.SSS(stranica,stranica,stranica):Dva trougla su 

podudarna ako I samo ako su stranice jednog 

trougla jednake odgovarajucim stranicama 

drugog. 

2.SUS(stranica ,ugao,stranica):Dva trougla su 

podudarna ako I samo ako su dve stranice I ugao 

zahvacen njima jednaki odgovarajucim 

stranicama I uglu  drugog trougla. 

3.USU(ugao,stranica, ugao):Dva trougla su 

podudarna ako I samo ako imaju  jednaku po 



jednu stranicu I oba odgovarajuca ugla nalegla 

na tu stranicu. 

 1.SSU(stranica , stranica , ugao):Dva trougla  su 

podudarna ako I samo ako su dve stranice I ugao  

naspram vece od njih  u jednom trouglu jednaki 

sa dve odgovarajuce stranice  I uglom  drugog. 

Poslednji  stav se  moze izreci I ovako: 

Dva trougla su podudarna ako I samo ako  su 

dve stranice  I ugao  naspram jedne  od njih  u 

jednom trouglu  jednaki sa  dve odgovarajuce  

stranice  i uglom drugog, a oba trougla su iste 

vrste (pravougli ,tupougli , 

ostrougli). 

 Stav SSU. 

Tri stranice su poznate. 



Dve stranice I ugao izmedji 

njih. 

 
Dve stranice I ugao naspram vece. 

 
Stranica I dva nalegla ugla. 

 
 
                                   Matija Novakovic 

                         OS”Nikolaj Velimirovic” Sabac 

 



Милица Мирковић 
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ПОЧЕЦИ МАТЕМАТИКЕ 
(У почетку бројаху  овце, а потом су се ствари искомпликовале) 

 

 

 

УВОД 

Математику и настанак математике треба разликовати од математичких 

знања. Наиме, познато је да извесна математичка знања имају и сасвим 

мала деца, а и неке животиње, да не говоримо о мајмунима, знају да 

броје, да препознају облике и сл. Није, међутим, разумно тврдити да је 

свако бројање и свака примитивна рачуница наших предака била баш 

математика. 

ПОЧИЊЕ ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКЕ 

Историја математике почиње упоредо са настанком писма, значи тек онда 

кад почиње и записивање математичких знања. Писмо је, нема сумње, 

настало скоро истовремено на различитим тачкама Земљине кугле, негде 

око 3.000 г. пре н.е. Четири велике пољопривредне цивилизације тога 

времена (Египат, државе које су Сумери, Акађани и Вавилоњани оснивали 

на подручју Месопотамије, затим Индија и Кина) оставиле су за собом 

писане трагове из којих се може сазнати њихово познавање математике. 

Оно што повезује све њих, јесте да је за њих математика пре свега била 

практична делатност погодна и потребна у сналажењу са већим бројем 

предмета. 
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Најдаље у изучавању математике отишли су становници месопотамских 

држава. Математика забележена на глиненим таблицама показује 

упадљиво виши ниво од египатске тога времена. Такође, за разлику од 

Египта, у поседу смо великог броја математичких записа из скоро свих 

области Месопотамије и из скоро свих епоха.  

У Египту, Кини и Индији користио се десетични бројевни систем (систем са 

основом десет)  што нас наводи  на помисао да су прву рачунаљку чинили 

прсти обе шаке. За разлику од тих цивилизација, у Месопотамији  је 

развијен много сложенији, шездесетични бројевни систем, који има 

шездесет цифара, тачније педесет и девет пошто они нису знали за нулу. 

Даље, за разлику од Египћана који су користили адитивни систем за 

означавање бројева (сличан систему који данас зовемо „римски бројеви”),  

Сумери су развили позициони систем нумерације, који им је омогућио да 

развију веома сложене методе рачунања. 

Иако савремени свет користи десетични бројевни систем, остаци 

шездесетичног бројевног система,  у извесном смислу очували су се све до 

данашњих дана, па тако и ми данас пун угао делимо на 360 степени (шест 

пута шездесет степени), степен делимо на 60 минута, а минут на 60 

секунди. Исто тако дан је подељен на 24 сата (две петине од шездесет), 

сат на 60 минута, а минут на 60 секунди.  

У шездесетичном бројевном систему много више бројева има коначну 

репрезентацију него у десетичном систему, зато што 10 има само два 

права делитеља — 2 и 5 , а 60 чак десет – 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30. 

Једна врста математичких проблема која се често појављује на разним 

таблицама односи се на решавање троугла и квадрата. 



4 
 

Уочивши да важи: 

 𝑎𝑏 =
(𝑎 + 𝑏)2 − 𝑎2 − 𝑏2

2
 

Вавилоњани су множење свели на сабирање и множење потпуних 

квадрата бројева, те су у те сврхе створили таблице с квадратима бројева. 

Дељење су сводили на множење према формули  

 
𝑎
𝑏

= 𝑎 ∙
1
𝑏

 

и због тога су направили таблице реципрочних вредности бројева све до 

неколико милиона. 

Иначе Вавилоњани су знали теорему  данас познату као Питагорина 

теорема. Постоји глинена таблица  настала између 1900. и 1600. г. пре н.е. 

на којој је дата табела целих бројева  а, b и c, за које важи a2 + b2 = c2. Ова 

таблица се сматра првим документом из теорије бројева у историји.   

Једна нешто каснија таблица која се данас чува у Британском музеју 

садржи текст који гласи: „4 је дужина, а 5 је дијагонала. Колика је ширина? 

Њу не знамо (она је непозната). 4 пута 4 је 16. 5 пута 5 је 25. Ако одузмеш 

16 од 25, остаће 9. Колико треба да га узмеш, да би помноживши га (са 

самим собом) добио 9? 3 пута 3 је 9. 3 је ширина.”.  

Вавилоњани су, осим тога познавали чувени, а и данас стандардни метод 

за израчунавање квадратног корена „цифру по цифру”. На једној таблици 

која се чува у колекцији Универзитета Јејл (Yale) приказан је квадрат са 

уцртаним дијагоналама код кога испод једне од страна пише (30)60, испод 

друге (42)60(25)60(35)60, а дуж дијагонале (1)60(24)60(51)60(1)60, што би 

преведено на савремени метод записивања у ствари гласило: 
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1 +
24
60

+
51

602
+

10
603

 

а што приближно износи 1,414213…  и од √2 се разликује тек на седмој 

децимали. Други наведени број је у ствари производ приближне 

вредности √2  и броја 30 и представља дужину дијагонале: 

42 +
25
60

+
35

602
 

што приближно износи 42,426388… 

ЗАКЉУЧАК 

Јасно је да смо се овде сусрели практично са првом појавом алгебре. 

Међутим, постоји једна значајна разлика. Наиме, Месопотамским 

математичарима недостајала је алгебарска симболика. Иако су они били 

свесни да се ради о опште важећим поступцима, увек су их приказивали 

кроз појединачне случајеве пошто нису располагали средствима да 

запишу или изразе формуле и једнакости. Као последицу тога, они нису 

имали средства за представљање општих извођења или доказа. 

Није, међутим, згорег напоменути да ове њихове процедуре неодољиво 

подсећају на прве алгоритме, што у светлости најновије експанзије 

компјутера и програмирања добија на значају и потврђује да је склоност 

ка алгоритму у самој сржи људског ума. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Проф. Др. Милан Божић: Преглед историје и филозофије 

математике, Завод за уџбенике – Београд, 2010. 



Značajne tačke trougla 

Pored temena, postoje još četiri osnovne 

značajne tačke za svaki trougao. To su centar 

upisanog kruga, koji se nalazi na preseku 

simetrala uglova.Centar opisanog kruga koji se 

nalazi na preseku simetrala 

stranica.Ortocentar je presek visina.Težište je 

tačka u kojoj se seku  težišne duži; težišna duž 

je prava koja spaja vrh sa sredinom suprotne 

stranice trougla. Težište deli težišnu duž u 

odnosu 2:1 počev od temena. 

                            

Težište                        Ortocentar 



 

      Centar upisanog Centar opisanog  

                     kruga   kruga 

 

 

Napravio: 

Ognjen Pavlovic VI razred 



Zanimljivosti o 

MaTEMATICI 

 

Da li ste znali? 
• Reč matematika potiče od grčke reči 

mathema,koja znači učenje. 

• Broj 5 se na tai jeziku izgovara „ha“.Zato se 

555 cesto koristi kao skraćenica u slengu 

„hahaha“. 

• Nula je jedini broj koji ne može da se 

predstavi rimskim brojevima. 

• Pretraživač Google je dobio ime po broju 

Googol čije su cifre 1 praćen sa 100 nula. 

• Znak jednakosti(=) je izmislio matematičar iz 

16. veka,Robert Record,jer mu je dosadilo da 

piše „je jednako“ u jednačinama. 



• 12.345.678.987.654.321 je proizvod brojeva 

111.111.111 x 111.111.111.Primećujete da se cifre 

u broju penju od 1 do 9 i nazad. 

• Grčki matematičar Pitagora je u 

izračunavanju jednačina koristio malo 

kamenje.Otuda je ime kalkulator nastalo od 

grčke reči za šljunak. 

 

Zanimljivosti o brojevima 
• Zbir cifara proizvoda broja 9 i bilo kog 

drugog broja je uvek broj 9. 

Primeri: 

1x9=9     9+0=9 

4x9=36   3+6=9 

Isto važi ako broj 9 pomnožimo sa bilo 

kojim brojem većim od 9. 

Primeri: 

48x9=432     4+3+2=9 

7534x9=678906     6+7+8+9+0+6=54   

5+4=9 

• 9 x 12345679 = 111111111 

18 x 12345679 = 222222222 



27 x 12345679 = 333333333 

36x 12345679 = 444444444 

45 x 12345679 = 555555555 

54 x 12345679 = 666666666 

63 x 12345679 = 777777777 

72 x 12345679 = 888888888 

81 x 12345679 = 999999999 

• Kada se od bilo kog broja(pod uslovom da 

je veći od 9),oduzme zbir njegovih 

cifara,taj novi broj je uvek deljiv sa 9. 

Primeri: 

19 – (1 + 9) = 19 –10 = 9 : 9 = 1 

157 – (1 + 5 + 7) = 157 – 13 = 144 : 9 = 16 

• Posmatrajmo broj 142 857 

Posmatrani broj pomnožimo brojevima 

od 1 do 6 

142 857*2=285 714 

142 857*3=428 571 

142 857*4= 571 428 

142 857*5=714 285 

142 857*6=857 142 

Sta uočavamo? 

Kao proizvod dobijamo brojeve koji se 



sastoje od cifri kao početni broj. 

Njihov je poredak isti samo sto je 

prva cifra druga kreće. 

 

Dati broj pomnožimo sa 7 

142 857*7=999 999 

Ovde dobijamo broj čije su sve cifre 

9. 

Sada podelimo brojeve 1 do 6 sa 7, šta 

dobijemo! 

 

1/7=0,142 857 142 857... 

2/7=0,285 714 285 714... 

3/7=0, 428 571 428 571... 

4/7=0,571 428 571 428... 

5/7=0, 714 285 714 285... 

6/7=0, 857 142 857 142... 

 

 
 

 



 Линеарне Диофантове једначине 
 

Ако су A,B и C цели бројеви и AB≠0, онда се линеарна једначина AX+BY=C, 
при чему су Х и Y цели бројеви, назива линеарна Диофантова Једначина са 
две непознате. 
Свака линеарна једначина са две променљиве и целобројним 
коефицијентима може се свести на једначину облика AX+BY=C.                                            
                                                                                                                    
Основна питања везана за сваку Диофантову једначину су: 
                                                                                                                  
1.Доказати или оповргнути постојање решења. 
2.Да ли једначина има коначно или бесконачно решења? 
3.Ако једначина има коначно решења колико је то? 
4.Ако једначина има коначно решења, одредити сва њена решења; 
5.Ако једначина има бесконачно много решења, одредити формуле које дају 
сва решења(ако је то могуће); 
6.Од свих могућих решења издвојити она која задовољавају посебне услове 
(ако се то тражи). 
 

Потребан и довољан услов да линеарна Диофантова једначина 

ах+bу=с(а,bи с су цели бројеви и аb≠0) има решење је да је број с дељив са 
НЗД(а,b). 
 

ДОКАЗ: 

Нека је НЗД (a,b)=d(d≠1).Aкo je (x0,y0) једно целобројно решење линеарне 
Диофантове једначине ах+bу=с, тада јеах0+bу0=с. Taда постоје узајамно 
прости цели бројеви к и l такви да је а=кd и b=ld.Значи да је кdx0+ldy0=c, тј.  
d(кx0+ly0)=c. Лева страна једнакости је дељива саd,па мора бити и десна, тј. 

d|с. 

Обрнуто, нека d|с. Тада постоји цео број m такав да је с=md. Како се број d 
може представити као хомогена линеарна функција од a и b, то је  

d=αa+βb(α∈Ζ,β∈Ζ). 

Тада је c=md=m(αa+βb)=a(mα)+b(mβ), па је x=mα,у=mβ, једнорешење дате 
једначине.                                                                                                                                                                  
 
ПРИМЕНА ЛИНЕАРНИХ ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА   

                                                                                                                                                                                                 
Линеарне Диофантове једначине нису саме себи циљ и познавање 
алгоритма за њихово решавање не значи ништа уколико се он не примени у 
подесним ситуацијама.                                                                             



Следећи примери ће показати колико су линеарне Диофантове једначине 
корисно средство за решавање разних Диофантових проблема теоријске, 
али и практичне природе. 
 
ПРИМЕР 1. Колико има парова природних бројева (х, у) таквих да је 4х + 7у = 
2005? 
 
РЕШЕЊЕ:                                                                                                          

Како је 4⋅496 + 7⋅3 = 2005, то је почетно решење дате једначине (хо,уо) = 
(496, 3).Опште решење је тада х= 496–7к;у= 3 + 4к(к је цео број). Оно што се 

тражи је да х и у истовремено буду природни, па мора бити:х=496–7к>0 и 

у=4к+3>0. Из прве неједнакости је 7к<496, па је к≤70. Због друге 

неједнакости је 4к>–3, што значи да је к≥0. Према томе 0≤к≤70,па се добија 
тачно 71 решење код кога су х и у природни бројеви. 
 
 
 
ПРИМЕР 2. У берберској радњи Илије Докмановића раде бербери Мића и Јанко. 
Они су за тачно 100 динара ошишали чету капетана Златковића која броји тачно 
100 војних лица. Ако су војнике шишали за пола динара, подофицире за један 
динар, а официре за пет динара, колико војника, подофицира и официра су 
подшишали Мића и Јанко? 
РЕШЕЊЕ: Нека је број ошишаних војника х, број ошишаних подофицира у и број 
ошишаних официра z. Тада је � + � + � = 100 , јер их укупно има 100. Цена 

шишања је 
�

	
 � + � + 5 � = 100   . Две добијене једначине представљају систем 

Диофантових једначина са три непознате. Ако се од прве једначине одузме друга 

добија се 
�

	
 � − 4 � = 0 . Следи да је х = 8z. Тада је 8z + у + z = 100, па је у = 100 – 

8z. Према томе опште решење добијеног система једначина је: х = 8к; у = 100 – 9к; 
z = к. С обзиром да је 0 ≤ х = 8к ≤ 100 и , 0 ≤ у = 100 – 9к ≤ 100, то је 0 ≤ к ≤ 11. 
Сва ''реална'' решења проблема дата су у следећој табели, јер теоријски, задатак 
има бесконачно решења, а у свакодневној, животној ситуацији свега 12: 
 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 

y 100 91 82 73 64 55 46 37 28 19 10 1 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
У наредним примерима нема експлицитно линеарних Диофантових једначина, али 
је линеарна 
једначина инструмент за решавање неких интересантних Диофантских проблема. 
ПРИМЕР 3. Одредити све уређене парове (х, у) целих бројева х и у тако да је 7�	 
– 3�	 = 17. 
РЕШЕЊЕ: Нека је �	 = а и �	 = b. Дата линеарна Диофантова једначина је тада 
еквивалентна са једначином 7а – 3b = 17 (а ≥ 0, b ≥ 0). Једно решење дате 



једначине је а0 = 2, b0 = –1, па је опште решење једначине 7а – 3b = 17, дато 
формулама а = 3к + 2, b = 7к – 1. Дакле, �	 = 3к + 2 и �	= 7к –1. Како је �	 = 3к + 2, 
то једначина нема решења, јер није могуће да квадрат природног броја при 
дељењу са 3 даје остатак 2. 
ПРИМЕР 4. Постоје ли цели бројеви х и у такви да важи једнакост: 3�	 – 5ху +2�	– 
4х + 5у= 7? 
РЕШЕЊЕ: Ако је 3�	 – 5ху + 2�	 – 4х + 5у = 7, онда је 3�	 – 3ху + 3х – 2ху + 2�	 – 
2у – 7х + 7у – 7 = 0. То значи да је 3х(х – у +1) – 2у(х – у + 1) – 7(х – у + 1) = 0, па је 
(х – у + 1)(3х – 2у – 7) = 0�. 
Тада је х – у + 1 = 0 или 3х – 2у – 7 = 0. Према томе, дата једначина има 
бесконачно много решења, а сва решења дате једначине описана су формулама: 

1) х = к и у = к + 1; 2) х = 2к + 1 и у = 3к – 2 (к ∈Ζ). 
ПРИМЕР 5. Нека су x1 , x2 , ... , x2005 природни бројеви такви да је �1	+ �2	+ ... + 
�2005	 = 2035. Одредити x1 , x2 , ... , x2005. 
РЕШЕЊЕ: Већина бројева хi једнака је 1, a само неки од њих су већи од 1. Нека 
су х1, х2, ... , хк ≥ 2, а сви остали хк+1 = ... = х2005 = 1. Тада је �1	+ �2	+ ... + ��	≥ 
4к, па је због тога 2035 = (�1	 + �2	+ ...+�� + 1	) + (�� + 1	+ ... 
+х2004�2004	+�2005	) ≥ 4к + (2005 – к) = 3к – 2005. Из неједнакости 2035 ≥ 3к – 
2005 следи да је 3к ≤ 30, па је к ≤ 10. Дакле х11 = ... = х2005 = 1, па је �11	+ �13	+ 
... +�2005	 = 2005 – 10 = 1995. 
Према томе �1	+ ...+�10	= 2035 – 1995 = 40. 
Ако у скупу {х1, х2, ... , х10} има а јединица, b двојки, с тројки, d четворки, е петица 
и f шестица, онда је: а + b + с + d + е + f = 10 и а + 4b + 9с + 16d + 25е + 36f = 40. 
Ако се од друге одузме прва једначина добија се линеарна Диофантова једначина 
3b + 8с + 15d + 24е + 35f = 30. Тада је f = 0. Ако је е = 1, онда је 3b + 8с + 15d = 6. У 
том случају би било b = 2, а остали би били 0, па би било а + b + с + d + е + f = 3, 
што је немогуће, јер тај збир износи 10. Дакле е = 0, па је 3b + 8с + 15d= 30. Како 
су 3b, 15d и 30 дељиви са 3, то мора бити и 8с, па се разлику два случаја с = 3 или 
с = 0. 
1) Ако је с = 3, онда је 3b + 24 + 15d = 30, па је b + 5d = 2 и има једно решење: 
 b = 2 и d = 0, с = 3, е = f = 0, а = 5, па је 3	 + 3	 + 3	 + 2	 + 2	 + 1	 + ... + 1	 = 27 + 8 
+ 2000 = 2035(3 тројке, 2 двојке и 2000 јединица); 
2) Ако је с = 0, онда је 3b + 15d = 30, па је b + 5d = 10 и има три решења: 

• b = 10, а = с = d = е = f = 0, па је 2	 + ... 2	 + 1	 + ... + 1	 = 40 + 1995 = 2035 
(10 двојки и 1995 јединица); 

• b = 5 и d = 1, с = е = f = 0, а = 4, па је 4	 + 2	+ ... 2	+ 1	+ ... + 1	= 16 + 20 + 
1999 = 2035 (1 четворка, 5 двојки и 1999 јединица); 

• b = 0 и d = 2, с = е = f = 0, а = 8, па је 4	+ 4	+ 1	+ ... + 1	= 32 + 2003 = 2035 (2 
четворке и 2003 јединица). 

 
Дакле дата једначина има 4 различита решења. 
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Uvod 
U ovom radu je izostavljen deo koji se bavi grafičkim predstavljanjem vektora i sabiranjem 

vektora pomoću pravila poligona i paralelograma. Rad se bavi razlikom vektora, komutativnošću 
zbira vektora, množenjem vektora skalarom. Pored toga sadrži nekoliko primera u kojima se 
primenjuje vektorska algebra.  

1 VEKTORSKA ALGEBRA 
Veličine koje su u potpunosti odredjene jednim brojem zovu se skalari (dužina, zapremina, 

temperatura). Vektor je veličina odredjena pomoću tri karakteristike: pravca, smera, intenziteta 
(brzina, ubrzanje, sila). 

1.1 Pojam vektora 
Neka su u prostoru date dve tačke A i B koje odredjuju duž AB. Neka je A početna tačka 

duži ,a B krajnja. Ovim je uvedena orjentacija duži AB. Uredjeni par (A;B) zove se orijentisana duž 

ili vezani vektor i označava se AB
uuur

. Rastojanje tačke A od tačke B zove se intenzitet vektora i 

označava se AB
uuur

. Prava na kojoj leži vektor AB
uuur

 zove se nosač ili pravac vektora. Ako se početna i 

krajnja tačka vektora poklapaju, radi se o nula-vektoru 0
r

. Njegov pravac i smer nisu odredjeni. U 

skupu orjentisanih duži može se uvesti relacija  ekvivalencije : Dve orjentisane duži AB
uuur

iCD
uuur

 su 
ekvivalentne ako su obe nula –vektori ili ako su iste dužine , pravca i smera . Moduo (intenzitet) 
vektora je dužina njegovog proizvoljnog predstavnika. Skup svih vektora označava se sa V . 

1.2 Operacije sa vektorima 

1.2.1 Sabiranje  

AB
uuur

+CD
uuur

= AE
uuur

, gde je tačka E odredjena tako da je BE
uuur

= CD
uuur

. 
Grafičko sabiranje vektora vrši se po pravilu poligona i po pravilu paralelograma. 
Skup svih vektora sa operacijom sabiranja (V, +) je komutativna grupa: 

1.2.2 Razlika 

Razlika dva vektora definiše se sa 

AB
uuur

-CD
uuur

= AB
uuur

 + (- CD
uuur

) = AE
uuur

 
 

gde je tačka E odredjena tako da bude BE
uuur

= CD
uuur

 

1.2.3 Množenje skalarom 

 

Neka je ,R a Vα ∈ ∈
r

. Tada je aα
r

 vektor čiji je intezitet jednak aα ⋅
r

, pravac je jednak 

pravcu vektora a
r

a smer je jednak smeru vektora a
r

 ako je 0α >  ili je suprotnog smera ako je 
0α <  . 
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1.3 Razlika dva vektora 

Razlika dva vektora definiše se sa: c a b= −
r r r

. 

Može se napisati i u sledećem obliku: ( )c a b= + −
r r r

. 
Na ovaj način razliku dva vektora možemo naći pomoću zbira dva vektora koristeći pravilo 

paralelograma ili pravilo poligona. Postavlja se pitanje kakav je to vektor, vektor b−
r

. Ovaj vektor 

ćemo zvati suprotan vektor, vektoru b
r

. Suprotan vektor ima isti pravac i intezitet kao izvorni 
vektor, ali mu je smer suprotan u odnosu na izvorni vektor. Dakle pri grafičkom određivanju razlike 

c a b= −
r r r

, konstruiše suprotan vektor vektoru b
r

 i sabere se sa vektorom a
r

. Navedeno je ilustrovano 
na slici 1.1 . 

y

x

4

6

8

10

12

2

4 6 8 10 12 14 16 18 2020
0

a

a

c

( )c a b a b= − = + −

b

b−

b−

 

Slika 1.1 – Grafički određivanje razlike vektora 

1.4 Komutativnost sabiranja 

Sabiranje vektora je komutativna operacija, tojest, c a b b a= + = +
r r r r r

. Navedeno je ilustrovano 
na slici 1.2 . 

y

x

4

6

8

10

12

2

4 6 8 10 12 14 16 18 2020
0

a

a

a

b b

b

c a b= +

c b a= +

 

Slika 1.2 – Sabiranje vektora je komutativno 
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1.5 Množenje vektora skalarom 

Vektori se mogu množiti skalarom, na primer: c a b= ⋅
r r

. Rezultat ovog množenja je vektor 

c
r

, koji ima isti pravac i smer kao vektor b
r

, a intenzitet mu je jednak proizvodu skalara a i 

intenziteta vektora b
r

, tj. c a b= ⋅ . Primer grafičkog određivanja vektora c
r

, datog izrazom 
1

3
2

c a b= ⋅ + ⋅
r r r

, je dat na slici 1.3  .  

y

x

4

6

8

10

12

2

4 6 8 10 12 14 16 18 2020
0

a

3 a⋅ 3 a⋅

c

1
3

2
c a b= ⋅ + ⋅

b

1

2
b⋅ 1

2
b⋅

  

Slika 1.3– Množenje vektora skalarom 

1.6 Rastavljanje vektora na komponente 
Svaki vektor se može predstaviti kao zbir dva ili više vektora. Vektore koji u zbiru daju 

izvorni vektor nazivaćemo komponente vektora. Vektor na komponente možemo razložiti 
primenom pravila poligona ili pravila paralelograma. Ako primenom paralelograma vektor 
razložimo na pravce, koji su paralelni osama pravouglog koordinatnog sistema, onda dobijamo dve 
komponente, od kojih je jedna paralelna x osi, a druga paralelna y osi. Stoga ovim komponentama 

dajemo imena, na primer za vektor a
r

, 
x

a
uur

 i ya
uur

. I tada važi x ya a a= +
r uur uur

. Ovaj način razlaganja 

vektora na komponente je pogodan jer se može uspostaviti veza između intenziteta vektora  a
r

, 
x

a
uur

 i 

ya
uur

 pomoću Pitagorine teoreme. Navedeno je ilustrovano na slici 1.4 . 

y

x

4

6

8

10

12

2

4 6 8 10 12 14 16 18 2020
0

x ya a a= +6

10

a

1 2 3a a a a= + +

1a

2a

3a

xa

ya
a

2 2
x ya a a= +

 

Slika1.4 – Rastavljanje vektora na komponente 
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1.7 Sabiranje dva vektora pomoću komponenti 

Neka su nam data dva vektora a
r

 i b
r

, grafički prikazana u kordinatnom sistemu na slici. Od 

nas se traži da izračunamo intezite vektora c
r

, koje je jednak zbiru vektora a
r

 i b
r

. Jedan od načina 

je da ih saberemo grafički i izmerimo lenjirom dužinu vektora c
r

.  Međutim,može li se to uraditi bez 
merenja. Može, ako oba vektora rastavimo na x i y komponente. Na ovaj način dobijamo četiri 
vektora. Ako saberemo ova četiri vektora dobijamo isto rešenje kao da smo sabrali dva izvorna 
vektora.  Pri sabiranju kombinovaćemo oba pravila i pravilo poligona i pravilo parallograma. 

Pravilom poligona saberimo komponente koje su međusobno paralelne ( ya
uur

 i yb
uur

) i (
x

a
uur

 i 
x

b
uur

). Zatim 

vektore koji su rezultat ovog sabiranja saberimo pravilom paralelograma. Navedeno je prikazano na 
slici 1.5 . Na ovaj način smo dobili pravougli trougao, u kome dužinu hipotenuze možemo odrediti 
Pitagorinom teoremom. 

( ) ( )

( ) ( )
22

x y x y

x x y y

x x y y

x x y y

c a b

c a a b b

c a b a b

c a b a b

c a b a b

= +

= + + +

= + + +

= + + +

= + + +

r r r

r uur uur uur uur

r uur uur uur uur

r uur uur uur uur

 

Intenziteti komponenti se lako određuju sa slike: 
3

6

10

2

x

y

x

y

a

a

b

a

=

=

=

=

 

 pa za rezultat dobijamo 15,26. 

y

x

4

6

8

10

12

2

4 6 8 10 12 14 16 18 2020
0

a

x
a

( ) ( )
x y x y

c a b a a b b= + = + + +

x
a

y
a

y
a

b

x
b

x
b

y
b

y
b

8

13

 

Slika 1.5 – Sabiranje dva vektora pomoću komponenti 
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1.8 Zadatak 

Vektori a
r

 i b
r

 zaklapaju ugao od 120° . Vektor a
r

 je konstantan, dok se kod vektora  b
r

 

može menjati samo intenzitet. Odrediti intezitet vektora b
r

, tako da njihov zbir bude minimalan. 
 

aa a

120°

30°

30°

30°

60°
60°

90°90°

b

b

b

c

c

 

Slika 1.6 – Grafičko rešenje zadatka 

Na slici 1.6 je crvenom bojom prikazan zbir ova dva vektora, vektor označen sa c
r

, za 

različite intenzitete vektora b
r

. Ako krenemo od najvećeg inteziteta vektora b
r

, pa ga smanjujemo, 

možemo primetiti da se intenzitet vektora c
r

 smanjuje do trećeg koraka, a da mu je intenzitet veći u 
četvrtom koraku. Možemo zaključiti da se minimalan intenzitet postiže između koraka dva i četiri. 
Primetimo da početak i kraj vektora uvek leži na pravam p i q, koje paralelne, jer su nastale 
upotrebom pravila paralelograma. 

Duž koja spaja dve paralelne prave ima minimalnu dužinu ako sa ovim pravama zaklapa 

ugao od 90° . Na osnovu ovog možemo da zaključimo da vektor c
r

 ima minimalan intenzitet u 
koraku tri. 
Sada možemo da izdvojimo pravougli trougao, čija je hipotenuza dužine a, kateta naspram ugla od 
30°  ima dužinu b, a kateta nalegla na ugo od 30°  ima dužinu c. Za ovaj trougao znamo da 

je:
2

a
b = , pa je to rešenje našeg zadatka. Dakle kada je intenzitet vektora b

r
 jednak polovini 

intenziteta vektora a
r

, intenzitet njihovog zbira je minimalan. 
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Златни пресек 

 

 Златни пресек је однос величина где се већи део односи 

према мањем као целина према већем делу, или обрнуто где се 

мањи део односи према мањем као и већи део према целини. 

Златни пресек се назива и божански. 

 

    Резултат ове пропорције је златни број фи-phi (златна 

средина или златни пресек), тако назван по грчком вајару и 

архитекти Фидији. Његова нумеричка вредност приближно 

износи  ϕ=1,6180339887... или заокружено 1,618. 

 Однос већег дела (мајор) према мањем делу (минор) 

приближно износи 1,618 и обрнуто, однос минора према мајору 

је приближно 0,618. 

 У 18. веку италијански математичар Фибоначи је утврдио да 

је у Фибоначијевом низу бројева (који је по њему добио име 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... 

1) сваки број из низа једнак збиру два претходника: 



1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8... 

2) сваки број из низа поделимо са својим претходником 

добићемо следеће количнике: 

2/1=2 

3/2=1,5 

5/3=1,66666... 

8/5=1,6 

13/8=1,625 

21/13=1,61538... 

34/21=1,619047... 

55/34=1,617647... 

Може се уочити да је, сем за неколико првих бројева, количник 

константан и да осцилира око 1,6... Однос бројева 89/55 је 

ϕ=1,6180339887499... или заокружено 1,618. 

 Златна спирала је заснована на Фибоначијевом низу 

бројева и чест је облик у природи (распоред семенки код 

биљака, пужеви...). 

         



 Златна спирала је уписана у Златном правоугаонику.    

                      
златни правоугаоник                                        златна спирала 

 Људи су од увек покушавали да утврде односе делова тела. 

Трагање за савршеним пропорцијама довело је уметнике старе 

Грчке до успостављања модула основних мере пропорцијалних 

правила за приказ идеалних мера људског тела (канон). Антички 

Грци су користили однос величине главе и тела. 

 Леонардо да Винчи је нацртао најпознатије пропорцијално 

обележавање човека. На том цртежу људско тело је уцртано у 

кружницу и квадрат. Постављањем руку и ногу у дијагоналу 

човек постаје центар кружнице. Висина човека једнка је ширини 

растворених руку. 

 И на цртама лица је присутан златни пресек. Особа се 

сматра лепшом што је на њеном лицу више заступљен Златни 

пресек. Такве моделе налазимо у историји, али и у савременом 

добу (Нефертити, Анђелина Џоли, Том Круз...). 

 Ако висину људског тела упоредимо са удаљеношћу између 

пупка и стопала добићемо однос 1,618. Исту пропорцију у 

просечном људском телу има и (само неки примери): 



 удаљеност између врха прста и лакта/удаљеност између 

ручног зглоба и лакта 

 дужина уста/ширина носа 

 средњи прст/мали прст 

 удаљеност између зеница/удаљеност између обрва 

 удаљеност између пупка и колена/удаљеност између 

колена и краја стопала 

 

 

Сандра Смиљковић, Крушевац 
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Историјат површина: 

Мерењем површина су се бавили још стари Египћани, али су га до нивоа науке подигли тек 

стари Хелени. Код њих се површина неке геометријске слике рачунала тако што се низом 

трансформација претвара у квадрат исте површине, а затим се измере странице квадрата и 

израчуна површина. Тако је израчунавање површине добило други назив, квадратура. 

Површина правилног многоугла: 

Површина правилног многоугла рачуна се: 

(h×a/2)*n       n=број страница 

 

 

Правилан Многоугао: 

Многоугао чије су странице једнаке и сви углови једнаки назива се правилан многоугао. 

Многоугао је правилан ако се у њега може уписати и око њега описати кружница. 

Сваки правилан многоугао је конвексан.  

 Кораци до савршене конструкције  сваког правилног многоугла: 

1.Анализа 

2.Конструкција 

3. Доказ 

4. Дискусија 

 Конструкција правилног шестоугла: 



1.Анализа: 

На скици одређујемо својства, распоред елемената и правимо план цртежа. 

Код шестоугла карактеристичан троугао је једнакостраничан и r=a. а=3 cm 

 

2. Конструкција: 

Најпре конструишемо кружницу полупречника r=a 

и изаберемо произвољну тачку. Отвором шестара полупречника а обележавамо остале тачке 

тако да су дужи које оне одређују међусобно једнаке. Затим спојимо супротне тачке (A-D, B-

E, C-F). На крају спојите суседне тачке. На крају треба да добијете следећи цртеж. 



 

3. Доказ: 

Карактеристичан троугао АОВ је подударан са осталим једнакостраничним троугловима. 

Према ставу подударности ССС (страница-страница-страница),што указује да је AB=BC=CD= 

DE=EF=FA 

Закључак:Шестоугао ABCDEF je правилно конструисан. 

4. Дискусија: 

Треба утврдити да ли задатак има само једно решење. На основу податка да је а=3 cm, 

задатак има само једно решење.   
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UVOD 

Nauka je tokom poslednjih par stotina godina uznapredovala više nego za sve 
vreme od nastanka naše planete. Pronañena je električna struja, a kroz samo nekoliko 
decenija je ona postala i stvar bez koje svet kakav danas poznajemo ne bi mogao da 
funkcioniše. Ljudi su se avionima podigli par stotina metara iznad zemlje, a nakon 
pedesetak godina i mesec je prestao da bude nepoznanica za ljudsku nogu. Računari 
veličine prostorija obavljali su neke aritmetičko-logičke operacije mnogo brže i bolje 
od ljudi, a danas, delić ljudske istorije kasnije, iste te računare, samo nebrojano puta 
brže, moćnije i jeftinije, većina nas nosi u džepovima. Trebale su nam desetine hiljada 
godina da proučimo našu planetu, koja predstavlja sićušan delić našeg sunčevog 
sistema, koji smo proučili za samo par decenija. Kada bi lenta vremena ukupnog 
procenjenog postojanja univerzuma bila predstavljena linijom dugačkom jedan 
metar, period od pronalaska električne struje do danas bio bi dugačak samo delić 
milimetra, iako se u tom deliću milimetra svet dosta promenio. Ali, ipak, ostalo je i 
dosta nepoznanica današnjoj nauci, dosta pitanja na koja tek treba da se pronañe 
odgovor. Uspeli smo da predvidimo za koliko će se milenijuma raspasti zvezda 
udaljena milionima svetlosnih godina, a ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo kako 
će za pola sata duvati vetar. Uspeli smo da odredimo za koliko će se milimetara 
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mesec približiti zemlji u narednih nekoliko godina, a još nismo shvatili zbog čega 
sanjamo, i šta se sve to skriva u našim glavama. Ali glavno pitanje koje se često 
postavlja, i na koje možda nikada niko neće pronaći odgovor, jeste nastanak 
univerzuma, odnosno naše planete. Postoji dosta neproverenih teorija o nastanku 
sveta. Svaka religija ima svoju teoriju o nastanku sveta, a i mnogi naučnici imaju svoje 
teorije, kao što je Darvinova teorija. I pored brojnih sukoba mišljenja, svi se moraju 
složiti sa jednom tvrdnjom – u prirodi vlada neverovatan sklad i harmonija. Jedna od 
neverovatnih stvari koja zadivljuje matematičare i naučnike je zlatni presek – broj koji 
je dosta više od običnog broja.  

 

MATEMATIČKO IZVOĐENJE ZLATNOG PRESEKA 

 

Vrednost zlatnog preseka je iracionalan broj koji se dosta puta pojavljuje u 
prirodi. Obeležava se sa grčkim slovom � (malo fi). Polazna definicija je: Zlatni presek 
je broj � jednak odnosu dve pozitivne veličine koje poštuju sledeće pravilo: odnos 
njihovog zbira prema većoj od njih jednak je odnosu veće prema manjoj. 

a
 b = a + ba = � 

Sreñivanjem ove jednačine dobijemo sledeće: 

� = 1 + �	 = 1 + 1� 

�
 −  � − 1 = 0 

pa korišćenjem kvadratne jednačine dobijemo: 

� =  1 + √52 = 1,6180339887 … 

Kvadratna jednačina takoñe ima i negativno rešenje, ali pošto se radi o odnosu 
pozitivnih veličina, njihov odnos nikada ne može biti negativan. 

 Zlatni presek može se beskonačnim formulama predstaviti na više načina, kao 
što su: 
 

� = �1 + �1 + �1 + √1 + ⋯              � = ��� �
�� ���⋱

   . . . 
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 Zlatni presek je iracionalan broj, što je veoma jednostavno dokazati. Da je � 

racionalan, onda bi i 2� − 1 takoñe bilo racionalno. Kako je 2� − 1 = 2  ��√!
 " −  1 =
√5, a √5 je iracionalan, sledi da je i zlatni presek iracionalan broj.  

 Recipročna vrednost zlatnog preseka jednaka je zlatnom preseku umanjenom 
za 1 (0,618033...), što se može dobiti i iz prve formule. Negativno rešenje kvadratne 
jednačine iz koje se dobija vrednost zlatnog preseka je, u stvari, negativna vrednost 
recipročne vrednosti zlatnog preseka (-0,618033). Negativno rešenje te kvadratne 
jednačine često se zapisuje i kao Φ (veliko fi). 

 

ZLATNI PRESEK U GEOMETRIJI 

 

 Zlatni presek i geometrija imaju dosta dodirnih tačaka. Kada se kaže zlatni 
presek, mnogi matematičari odmah pomisle na Zlatnu spiralu, odnosno Fibonačijevu 
spiralu. 

Fibonačijeva spirala (slika levo) je kriva linija koja sadrži nesusedna temena kvadrata 
čije su dužine stranica članovi Fibonačijevog niza. Fibonačijev niz je niz takav da je 
svaki član jednak zbiru prethodna dva. Fibonačijeva spirala, u stvari, i nije potpuno 
ista kao zlatna spirala. Fibonači je pomoću svog niza samo aproksimirao Zlatnu 
spiralu, koja je poseban tip logaritamske spirale.  

Na slici levo vidimo primenu Zlatnog preseka na Fibonačijevu spiralu, odnosno 

Fibonačijev niz. Dužina stranice najvećeg kvadrata je 1, sledećeg 
�#, sledećeg 

�#$ itd, pa 

iz toga sledi i povezanost Fibonačijevog niza i Zlatnog preseka. 

 

 

Ako oko jednakostraičnog trougla opišemo kružnicu, i središta neke dve njegove 
stranice obeležimo sa A i B, a tačku preseka opisane kružnice i prave odreñene 

tačkama A i B označimo sa C, onda je 
|&'||'(| = |&(||&'| = �. Ovo se još naziva i Odomova 

konstrukcija. 

 

      Kod pentagrama (petokrake zvezde), imamo 4 različite 
dužine duži, i odnos neke od njih i njoj najpribližnije po 
dužini jednak je Zlatnom preseku. 
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 Kao što vidimo, dosta veličina u geometriji je u Zlatnom preseku, odnosno 
dosta dužina u raznim geometrijskim oblicima ima odnos jednak zlatnom preseku. 
Ovde su navedeni samo neki od mnogobrojnih primera, od kojih većina zahteva 
dosta veće znanje matematike od onog koje se stiče u sedmom razredu. Jedan od 
takvih primera je primena Zlatnog preseka na piramidu, kao i na ostala geometrijska 
tela, pa se tu uvodi i pojam Zlatne piramide. 

 

ZLATNI PRESEK U PRIRODI 

 Kao što je napomenuto na početku, Zlatni presek se dosta puta može pronaći 
u prirodi. Neki od primera su: 

• Odnosi dužina mnogih kostiju u ljudskom telu veoma su približni Zlatnom 
preseku. Čak se i kod mnogih životinja može videti odnos dužina nekih delova 
tela približan Zlatnom preseku.  

• Cveće uvek ima broj latica koji pripada Fibonačijevom nizu. 
• Mnoge školjke imaju oblik pravilne Zlatne spirale. 
• Galaksije, uragani i još dosta stvari u prirodi takoñe ima oblik pravilne Zlatne 

spirale. 
• Odnos stranica DNK molekula veoma je približan Zlatnom preseku. 
• Keopsova piramida je veoma približna Zlatnoj piramidi. 
• Mnoge dimenzije Partenona u Grčkoj su u Zlatnom preseku.  
• Zlatni presek se primenjivao u mnogim stilovima gradnje iz istorije. 
• ... 
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ZAKLJUČAK 

Zlatni presek je pouzdan dokaz da naš univerzum nije napravljen tek tako, već 
da u celoj prirodi vlada sklad. Bilo da je Zemlju napravio Bog, ili je ona nastala iz 
Velikog prasaka, u njoj je oduvek vladala harmonija. Svako narušavanje te harmonije 
bilo bi pogubno po naš svet, ali ipak, mnogi ljudi to i pokušavaju da urade. Zlatni 
presek nam govori koliko je priroda moćna, i da čovek nikada ne može zavladati 
njom, a čak ni shvatiti neke fundamentalne principe rada mnogih stvari u prirodi. 
Nauka će nastaviti da se razvija i svakog dana saznaćemo neke nove stvari, ali neke 
misterije u prirodi verovatno će nam zauvek ostati daleke nepoznanice. 



Deloski problem 

(kocka sa dvostrukom zapreminom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sava Jevtić 

OŠ “Ivan Gundulić”; Matematička gimnazija 

U Staroj Grčkoj, oko 430. godine pre nove ere, na Delosu, sada 

nenaseljenom ostrvu u Egejskom moru, stanovnici su tražili rešenje za 

kugu, koja je bila veliki problem na ostrvu. Posavetovali su se sa 

proročištem u Delfiju u vezi sa tim. 

Dobili su odgovor da Apolonu (bogu lečenja, između ostalog) treba da 

naprave dvostruko veći oltar, koji je bio u obliku kocke. Grci su napravili 

oltar dvostruko duži, dvostruko širi i dvostruko viši, ali kuga se nastavila. 

Zašto? 



Naime, ako su ivice prvog oltara bile l, ivice novog oltara su 2l, ali 

zapremina prvobitnog oltara je bila  ∗  ∗  =  
3, a zapremina novog oltara 

je 2 ∗ 2 ∗ 2 = 8 
3. 

Oni su napravili oltar dvostruko dužih ivica, a osam puta veće 

zapremine, umesto dvostruko veće. Proročanstva su često bila 

dvosmislena, tako da se nije znalo šta se mislilo pod “dvostruko veći”. A 

da bi kocka bila dvostruko veće zapremine, tj. 2 
3, ivica bi trebalo da 

bude x, gde je  3 = 2 
3. Kubnim korenovanjem obe strane dobijamo 

 =  √2
3

, što znači da bi za konstrukciju takve kocke bila potrebna 

konstrukcija duži dužine √2
3

 puta veće od date dužine. Ovome je 

doprineo Hipokrat sa Hiosa (matematičar, ne lekar Hipokrat) tako što je 

dokazao da je to ekvivalentno nalaženju segmenata dužina r i s tako 

da
 

 
=

 

 
=

 

2 
, što znači da je r= √2

3

. 

Mnogi su pokušavali to da postignu; starim Grcima je bilo važno da 

konstruišu to lenjirom i šestarom, jer su praktično sve matematičke 

probleme rešavali tako. 

Grčki matematičar Eudoks sa Knida je našao mehanički način za 

konstrukciju. 

Grčki matematičar Menehmus je imao rešenje pomoću preseka dve 

krive konusnih preseka. Bilo je mnogih dosta komplikovanijih rešenja u 

staroj Grčkoj. 

Peter Meser je otkrio da se kubni koren iz dva može konstruisati 

pomoću savijanja kvadratnog papira (autor slike: Dmcq): 

1. Kvadratni papir (ABCD) podeliti na tri uspravna jednaka dela, 

dvema “središnjim” dužima (KL, MN) 



2. Saviti papir tako da teme na jednoj stranici bude na suprotnoj 

stranici (C na AB - na slici P), i da krajnja tačka jedne od središnjih 

duži, bude na drugoj središnjoj duži (L na MN - na slici Q).  

3. Stranica (AB) je podeljena temenom (C tj. P) na delove sa 

odnosom dužina 1/√2
3

. 
 

 

Još jedan način je pomoću označenog lenjira (koristeći i merenje): 

1. Na lenjiru se označiti datu dužinu 

2. Konstruisati jednakostranični trougao (ABC) sa stranicom date 

dužine 

3. Produžiti AB za datu dužinu, do tačke D 

4. Produžiti BC u polupravu BE 

5. Produžiti DC u polupravu DF 

6. Povući pravu iz A tako da duž ograničena tačkama G (presečna 

tačka sa DF) i H (presečna tačka sa BE), ima datu dužinu. 

7. Duž AG ima datu dužinu puta kubni koren iz dva.  
 

Dakle, bilo je mnogo načina za konstrukciju kubnog korena iz 2 - ali 

nijedan od njih nije samo uz pomoć lenjira i šestara. 

Ljudi su na razne načine pokušavali da to urade, mnogi su tvrdili da su 

uspeli u tome, ali kubni koren iz 2 nikada nije konstruisan lenjirom i 

šestarom. 

Godine 1837. Pjer Vancel, francuski matematičar, dokazao je da kubni 

koren iz dva ne može da se konstruiše lenjirom i šestarom, i samim tim 

da je nemoguće konstruisati kocku sa dvostruko većom zapreminom od 

date. 



Euklidov algoritam za NZD

Kristina Vukosavljević

1 Uvod

Za Euklidov algoritam se može rećida je jedan od najstarijih al-
goritama. To je najstariji netrivijalni algoritam koji je preživeo do
danas. Spominje se još u Euklidovim ”Elementima”. U VII knjizi,
aligoritam je formulisan za cele brojeve, dok je u X knjizi data pri-
mena na duži, pa je on i geometrijske prirode.Vekovima kasnije,
Euklidov algoritam je ponovo nezavisno otkriven u Indiji i Kini, pr-
venstveno kao sredstvo za odredivanje rešenja diofantskih jednačina
koje su se pojavljivale pri rešavanju astronomskih problema i pra-
vljenju preciznih kalendara. Iako se nalazi u Euklidovim ”Elemen-
tima”, veruje se da algoritam nije njegovo delo, već da je bio poznat
vǐse od 200 godina ranije.

2 Euklidov algoritam

Euklidov algoritam je efikasan način za odredivanje najvećeg za-
jedničkog delioca (NZD) datih brojeva. On je zasnovan na principu
da se najveći zajednički delilac dva broja ne menja ukoliko se manji
broj oduzme od većeg, pa se zatim odredi NZD novodobijenog broja
i manjeg od prethodna dva. Na primer, 21 je NZD za 252 i 105 (252
= 21 x 12; 105 = 21 x 5); pošto je 252 - 105 = 147, NZD za 147 i 105
je takode 21. Kako je veći od dva polazna broja na ovaj način sma-
njen, ponavljanjem postupka dobijaće se sve manji brojevi, sve dok
se ostatak ne svede na nulu. U tom trenutku, drugi broj je jednak
najvećem zajedničkom deliocu dva polazna broja. Ali, ukoliko se
obrne redosled koraka u Euklidovom algoritmu, NZD se može izraziti
kao zbir dva polazna broja od kojih je svaki pomnožen nekim celim
brojem. U prethodnom slučaju to bi bilo: 21 = 5 · 105 + (−2) · 252.
Ova važna osobina je poznata kao Bezuov identitet.
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Teorema 1
Ako je a=bq+r, onda je (a,b)=(b,r).
Dokaz. Neka je d proizvoljan zajednički delilac brojeva a i b.

Tada iz relacije a=bq+r sledi da je on zajednički delilac brojeva b
i r, zato što je d delilac brojeva a i b, on mora biti i delilac broja
bq. A, pošto je a=bq+r, sledi da će d deliti i r. Slično, ako je d
proizvoljan zajednički delilac brojeva b i r, iz iste relacije sledi sledi
da je on i zajednički delilac brojeva a i b. Dakle, skupovi zajedničkih
delilaca brojeva a i b, odnosno brojeva b i r, poklapaju se. Zato su
medusobno jednaki i njihovi najveći elementi, dakle brojevi (a,b) i
(b,r). Postavlja se pitanje kako naći najveći zajednički delilac celih
brojeva a i b. Očigledno je da pitanje deljivosti ne zavisi od znaka,
pa možemo a i b smatrati prirodnim brojevima. U skladu sa ranije
izloženim ne predstavlja problem ispisati sledeći niz jednakosti:

a = bq1 + r1, za 0 ≤ r1 < b,

b = r1q2 + r2, za 0 ≤ r2 < r1,

r1 = r2q3 + r3, za 0 ≤ r3 < r2,

rn−2 = rn − qn + rn, za 0 ≤ rn < rn − 1,

rn−1 = rnqn+1 + 0

Pošto brojevi rn čine strogo opadajući niz prirodnih brojeva, to će
se ovaj niz nakon konačnog broja koraka završiti, tj. doći ćemo
do jednakosti oblika rn−1 = rnqn+1 , koja govori o deljivosti dva
uzastopna ostatka. Kao na primar za brojeve 248 i 92:

248 = 92 ·2 + 64 NZD(248, 92) = 4

92 = 64 · 1 + 28

64 = 28 · 2 + 8

28 = 8 · 3 + 4

8 = 4 · 2 + 0

Teorema 2
Poslednji ostatak rn koji je različ od nule u predhodnom postupku

predstvlja najveći zajednički delilac brojeva a i b.
Dokaz. Koristeći teoremu 1 lako je konstatovati da je zado-

voljen sledeći niz jednakosti: (a, b) = (b, r1) = (r1, r2) = ... =
(rn−2, rn−1) = (rn−1, rn) = rn

2



3 Primena Euklidovog algoritma u geometriji

Još u staroj grčkoj geometriji poseban značaj imao je pojam
samerljivosti i nesamerljivosti veličina. U desetoj knjizi Euklido-
vih ”Elemenata”uvodi se pojam samerljivih duži na sledeći način:
veličine su samerljive, ako imaju zajedničku meru i da su nesamer-
ljive ako im se ne može odrediti zajednička mera. To znači sledeće:
ako su A i B dve samerljive veličine, tada postoji treća veličina C
tako da je A = mC i B = nC, pri čemu su m i n prirodni bro-
jevi. No onda je A : B = mC : nC = m : n, odn. A = m

n
· B.

Ako m
n

označimo sa p, možemo reći da su veličine A i B samerljive
ako postoji pozitivan racionalan broj p tako da je A = pB. Uko-
liko ne postoji takav pozitivan racionalan broj, veličine A i B su
nesamerljive. Odredivanje zajedničke mere dveju samerljivih duži u
Euklidovim ”Elementima”izvodi se Euklidovim algoritmom koji se
sastoji u slede- ćem. Neka su AB i CD dve nejednake duži. Ukoliko
se manja duž CD sadrži u većoj duži AB ceo broj puta, onda je duž
CD zajednička mera duži AB i CD(slika 1;CD = DE = AB

2
). U

protivnom, prenesimo manju duž CD na veću duž AB toliko puta
dok ne preostane izvesna duž EF koja je manja od duži CD(slika
2;CD=DE; CD+DE+EF=AB). Ako se duž EF sadrži ceo broj puta
u duži CD, onda je duž EF zajednička mera duži AB i CD. U pro-
tivnom, prenesimo duž EF na duž CD toliko puta dok ne preostane
duž FD koja je manja od duži EF. Taj postupak ponavljamo sve
dok jednog trenutka ne dodemo do duži koja se ceo broj puta sadrži
u prethodnoj. Tako dobijena duž zajednička mera duži AB i CD.
Medutim, ukoliko opisani algoritam ne dovodi do tražene duži, tada
su duži AB i CD nesamerljive. Euklidov algoritam u tom slučaju
ima beskonačno mnogo koraka. Na taj način možemo reći da Eu-
klidovom algoritmu sa beskonačno koraka odgovara iracionalan broj
koji je odreden odnosom mernih brojeva posmatranih veličina.

Slika 1: Primena Euklidovog algoritma na duži 1

Euklidov algoritam se može i vizuelno prikazati korǐsćenjem analo-
gije sa prekrivanjem pravougaonika kvadratima. Pretpostavka je da
je potrebno u potpunosti prekriti pravougaonik dimezija a i b kva-
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Slika 2: Primena Euklidovog algoritma na duži 2

dratima, pri čemu je a duža stranica. Najpre se pokušava prekriva-
nje kvadratima stranice b; ovaj postupak daje nepokriven pravou-
gaoni vǐsak dimenzija r0ib, pri čemu je r0 < b. Zatim se korǐsćenjem
kvadrata stranice r0 prekriva vǐsak. U tom postupku se dobija novi
nepokriveni pravougaonik dimenzija r1ir0. Za njegovo prekrivanje
se koriste kvadrati stranice r1, itd. Postupak se završava u trenutku
kada vǐse nema nepokrivenog vǐska, odnosno kada kvadrati pokriju
pravougaonik u potpunosti. Dužina strane najmanjeg kvadrata je
NZD za brojeve koji čine stranice polaznog pravougaonika.Na pri-
mer, najmanji kvadrat na slici dole je stranice 4 (prikazan crvenom
bojom), a 4 je NZD brojeva 204 i 88, što su dimenzije polaznog
pravougaonika.

Slika 3: Geometrijski prikaz Euklidovog algoritma

4 Zaključak

U ovom radu definisan je pojam Euklidovog algoritma, kao i poj-
movi Bezuov indentitet, samerljive i nesamerljive veličine. U uvod-
nom delu napisano je kako se Euklidov algoritam razvijao kroz isto-
riju. Zatim, tačno je definisan pojam Euklidovog algoritma, kao
i teoreme o Euklidovom algoritmu. Prikazan je i tačan postupak
dobijanja NZD dva broja pomoću Euklidovog algoritma. Takode,
predstavljena je i primena Euklidovog algoritma na duži, kao i vi-
zuelno prikazivanje Euklidovog algoritma korǐsćenjem analogije sa
prekrivanjem pravougaonika kvadratima.
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Број  Пи 1 

 

                    БРОЈ ПИ  

(БРОЈ БЕЗ КРАЈА) 

 

Математичка константа π се често користи у математици и физици.  

'π' je мало слово грчког алфабета и мења се са Пи  када је недоступно.  π се може 

дефинисати као однос обима и пречника круга или као површина круга полупречника 

један 1 (јединичног круга). π је такође познато као Архимедова константа (која се не треба 

мешати са Архимедовим бројем) и Лудолфовим бројем.  

Нумеричка вредност π заокружена на 64 децимална броја је: 

• 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 592

3           Π ≈ 3  

 

 

ШТА ЈЕ БРОЈ ПИ? 

 

 

O броју пи разговарају математичар,физичар и инжењер: 

Математичар: број пи је разлика обима и пречника круга. 

Физичар: пи је 3.1415927 ± 0.0000001. 

Инжењер: пи је око 3. 

 

 

A зашто баш π ? 

 

• Зато што је то почетно слово грчке речи  περιφέρεια   

  што значи обод,а математички дужина кружне линије (обим). 

 

 

 



Број  Пи 2 

 

ОСОБИНЕ 

• При израчунавању дужине кружне линије уочено је да је количник обима и његовог 

пречника увек иста / такође је количник површине и производа дуплог 

полупречника  исти. 

• Та константа је добила назив π (пи). 

r-полупречник,  2r-пречник   O-обим (дужина кружнелиније)  А-површина  

O:2r = π     А:(r*r)=π 

π je ирационалан број, то јест, не може се написати као однос два цела броја. Ово је 

доказао  Johan Hajnrih Lambert 1761. године. Заправо овај број је трансцендентан, што је 

доказао  Ferdinand fon Lindeman 1882. године. То значи не постоји нетривијалан полином 

са рационалним коефицијентима чији је π корен. 

Важна последица теансцедентности  овог броја је чињеница да није 

конструктибилан. Ово значи да је немогуће изразити π користећи само коначан број целих 

бројева, разломака и над њима четири основе и операцију квадратног кореновања. Ово 

доказује да није могуће извршити квадатуру круга: немогуће је користити (користећи само 

лењир и шестар) квадрат чија је површина једнака површини датог круга. Разлог је тај да 

су, полазећи од једног круга и тачке (1,0) на њему,координате свих тачака које се могу 

конструисати коришћењем лењира и шестара конструктивни број.   

 

Историја 

 Први записи о броју пи стари су око 3650 година и налазе се папиру који је 

пронађен у 19. веку. Писао га је писар Ahmes али он није био аутор овог математичког 

списа. 

Ahmes je написао : “Одузмете 1/9 пречника а над осталом конструишите квадрат ,он 

ће имати исту површину као круг.”  

   У Ahmesovom папирусу за пи је израчуната приближна вредност са грешком на другој 

децимали                                 ≈ 3.1605  

 

• Ahmes je за собом оставио свитак дуг око 5 метара који представља најстарију 

математичку расправу пронађену до данас. 

• Овај спис преузима старији папирус писан око 2000.године пне. 

• Папирус је откривен у 19.веку у храму у којем је сахрањен Ramzes II 



 

Исту идеју са уписивањем

искористили су кинески математича

• Стигавши до многоугла

броја пи. 

• Овај подвиг није достигнут

Касније су Al  Kaši iz Samarkanda

Brouncker и  William Jones 

π се појвљује у доста формула

лопти. 

Геометријски облик 

Обим круга полупречника -{r}- и пречникаа

Површина круга полупречника -{r}- 

Површина елипсе са полуосама -{a}

Запремина кугле полупречника -

Површина кугле полупречника -{

Ѕапремина ваљка висине 

полупречника -{r}- 

Површина ваљка висине 

полупречника -{r}- 

Запремина купе висине -{H}- и 

полупречника -{r}- 

Површина купе висине -{H}- и 

полупречника -{r}- 

уписивањем и описивањем правих многоуглова

кинески математичари  Tsu Ch’ung Chih и његов син

многоугла са 24576 страница, израчунали су првих

достигнут наредних 1000 година. 

Π ≈ 3,1415926... 

Al  Kaši iz Samarkanda, Ludolf van Selen, Fransoa Vijet

William Jones доносили своје теорије о израчунавању децимала

Геометрија 

формула у геометрији које се тичу кругова, елипси

 Формуле

пречникаа -{d}- 

 

}- и -{b}- 

-{r}- 

{r}- 

 -{H}- и 

 -{H}- и 

Број  Пи 3 

многоуглова у и око круга 

његов син око  450. г.п. н.е. 

су првих седам децимала 

Fransoa Vijet, John Wallis, William 

израчунавању децимала броја пи. 

елипси, ваљка, купа и 

Формуле 
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Такође,  угао од 180° (у степенима) износи π радијана. 

Занимљивости                                                                               

Током историје многи су покушавали да израчунају што више децимала броја Пи. 

Постављани су светски рекорди и тако је највећи број децимала пре коришћења рачунара  

био 808. Данас је познато 10 милијарди децимала броја Пи и његово израчунавање се 

користи као стрес-тест за компјутере. У епизоди „Star track“-a „Wolf in the Fold“, Спок 

наређује злом компјутеру да израчуна последњу цифру броја Пи чиме онемогућава његов 

даљи рад. 

Опчињеност бројем Пи наставила се данас када се 14. март обележава као дан 

броја Пи. Овај датум није случајно изабран. Он исписује број Пи по формату 

месец/дан/година, а ове године, 2015 дан Пи 3/14/15 има специјално значење јер прве 

четири децимале броја Пи управо јесу 1415. Љубитељи овог броја широм света 

обележавају дан Пи уз његово испевавање, прављење пита са различитим мотивима, 

цртањем уметничких дела... Чак постоје и такмичења у рецитовању што већег броја 

запамћених децимала броја Пи, Светски рекорд у меморисању децимала је поставио 

Кинез Chao Lu 2005. године који је напамет изрецитовао 67 890 децимала! За овај подвиг 

му је требало 24 сата и 4 секунде и брзина од 47 цифра по минути без пауза. Планирани 

рекорд је био 93 000, али је  Chao направио грешку на 67 891 цифри.  

  

Интересантни  подаци 

 

� Број Пи изазива код људи мистерију и чуђење. Како је у љутској природи увек било да 

се стварима придодају објашњења и тражи у њима значење, тако је и дошло до 

разних тежњи да у овом броју нађу нека понављања у његовим децималама. 

Теоријски, сваки коначан низ бројева може се наћи у децималама броја Пи почевши 

од неког одређеног места у броју. Имајући то у виду настао је сајт на коме можете 

унети свој датум рођења и добићете места у броју Пи. 

 

� Апроксимација броја Пи разломком је 22/7, али много тачнији је разломак 

104348/33215 који има грешку 0,00000001056% 

 

� На 359.месту у децималном запису броја Пи  налази се 360, што је интересантно јер 

се Пи везује за круг који има 360-степени. 

 

� Првих милион децималних места се састоје од 99 959 нула, 99 758 јединица, 100 026 

двојки, 100 229 тројки, 100 230 четворки, 100 359 петица, 99 548 шестица, 99 800 

седмица,  99 985 осмица и 100 106 деветки. 
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� Симбол „π“ je први пут увео математичар Vilijam Džouns 1737.године када је објавио 

Нови увод у математику, али до популаризације овог знака је довео Ojler. 

 

� Albert Ajnštajn je рођен на дан броја Пи – 14.марта 1879. 

 

� Иако је познато више милиона децимала овог броја, основне примене као што је 

рачунање обима круга ретко захтева више од неколико децимала. На пример, 

вредност заокружена на 11 децимала приближно тачно израчунава обим круга 

величине Земље са милиметарском прецизношћу. Вредност заокружена на 39 

децималних места је довољна да се израчуна обим било ког круга који се може наћи у 

видљивом свету са прецизношћу једнакој величини атома водоника. 

 

� Данашњи супер рачунари су у стању да израчунају трилионе цифара броја  пи. Ова 

израчунавања се често користе и за мерење брзине рада, “снаге” рачунара.  

 

� У свету раде неколико супер рачунара само на пословима израчунавања нове цифре 

броја ПИ.  

 

� Ове “нове” цифре се свакодневно испоручују пословним системима (банкама, 

државним службама) где се користе у пословима шифрирања поверљивих података..  

� “Квадратура круга” је други велики проблем старогрчких математичара (први је 

удвајање коцке, трећи трисекција угла) који су дуго година покушавали да реше многи 

математичари. Данас је то синоним за НЕРЕШИВЕ проблеме.  

 

� Могуће је показати да је датум рођења сваког човека “уписан” у децимале броја ПИ.  

 

 



Семинарски рад 

-Цели и рационални алгебарски изрази- 

 

1) Степен чији је изложилац природан број 

 

-Производ два броја n називамо другим степеном броја n. 

 

-Производ три броја n називамо трећим степеном броја n,итд. 

 

-Производ у коме се појавлјује само реални број ,,а“ као чинилац n пута (n припада N) 

називамо n-тим степеном броја ,,а“,то јест а ∗ � ∗ … ∗ � = а
� 

 

-Број а је основа степена а�,а број n је иложилац степена а�. 

 

-Други степен броја ,, а“ називамо квадратом броја ,,а“ јер је површина квадрата странице 

,,а“ једнака а�. Слично,трећи степен броја ,,а“ називамо кубом броја ,,а“,јер је запремина 

коцке странице ,,а“ једнака а�. 

 

-Сваки степен броја 0 је једнак броју 0.Сваки степен броја 1 је једнак броју 1.Бројеви 0 и 1 

су једини бројеви са својством да су им сви степени једнаки. 

 

-Знак степена зависи од знака основе и од парности изложиоца.Зато што било који степен 

позитивног броја је позитиван,јер је једнак производу позитивних бројева. 

-Производ више негаривних бројева може бити или позитиван или негативан у зависности 

од тога колико чинилаца има тај производ. Производ два негативна броја је позитиван. 

Зато је производ у коме имамо паран број негативних чинилаца позитиван. 

 

2) Множење и дељење степена једнаких основа  

 

-Производ два степена једнаких основа једнак је степену исте основе чији је изложилац 

једнак збиру изложилаца степена чинилаца. За сваки реалан број ,,а“ и произвољне 

природне бројеве ,,m“ и ,,n“ важи �� ∗   �
 =  ���
  

 

-Производ више степена једнаких основа једнак је степену исте основе чији је изложилац 

једнак збиру изложилаца степена чинилаца. 

 

3) Степен производа и количника 



-Степен производа једнак је производу степена чинилаца,то јест за реалне бројеве ,,a“ и 

,,b“ и природан број ,,n“ важи: 

(� ∗ )
 =  �
 ∗ 
 

 

-Производ степена једнаких изложилаца једнак је степену производа основа датих степена 

са истим изложиоцем. За реалне бројеве ,,a“ и ,,b“ и природан број ,,n“ важи: 

                               �
 ∗  
 =  (� ∗ )
 

-Степен производа више чинилаца једнак је производу степена сваког од чинилаца. 

 

-Степен количника једнак је количнику степена,то јест за реалне бројеве ,,a“ и ,,b“,где ,,b“ 

не припада 0,и природан број ,,n“ важи:(
�

�
)
 =  

��

��
 

 

-Количник степена једнаких изложилаца једнак је степену са истим изложиоцем 

количника основа тих степена. За реалне бројеве ,,a“ и ,,b“,где ,,b“ не припада 0,и природан 

број ,,n“ важи:
��

��
=  (

�

�
)
 

 

4) Степен степена  

 

-Степен неког степена једнак је степену који има исту основу,док је његов изложилац 

једнак производу датих изложилаца. За сваки реалан број ,,a“ и све природне бројеве m и n 

важи (��)
= �
∗� = ��∗
 

 

5) Примена степена 

          -За сваки природан број ,,n“ важи 10�
 =
�

���
  

         -За све целе бројеве m и n важи 10� ∗ 10
 = 10��
 и 
���

���
= 10��
 

          

6)Алгебра 

-Основни алгебарски изрази су знаци бројева и знаци променљивих. Повезиванјем два 

основна алгебарска израза знаком једне од четири основне операције (+,-,*,:)добијамо нови 

сложенији алгебарски израз. 

7)Полиноми 



-Полиноми су алгебарски изрази добијамо помоћу знакова променљивих и знакова 

операција сабирање,одузимање,множење (+,-,*) 

8)Мономи 

-Мономи су полиноми у којима се од знакова операције појављује само знак за множење 

(*) 

-Бројевна констата у моному назива се коефицијентом тох монома. 

-За мономе који се разликују само у коефицијенту(који имају једнаке ,,словне“ 

делове)кажемо да су слични. 

-Ако је М неки моном,а α  и β реални бројеви,онда су мономи αМ и βМ међусобно слични. 

 

8) Биноми 

 -Ако су А и B два неслична монома,онда изрази А + B називамо биномом,а за мономе А и 

B кажемо да су чланови бинома А + B. 

 

9)Триноми 

-Ако су А,BиC три неслична монома,онда израз А+B+C називамо триномом,а за мономе 

А,BиC кажемо да су чланови тринома А+B+C. 

 

10)Сабирање полинома 

-Ако је М моном,а α и β реални брјеви,тада αМ+βМ=(α+β)М 

-Полином је сређен ако је записан као збир несличних монома. 

-Нека су М и N два неслична монома,а α,β,γ,δ и реални бројеви. Тада за полиноме А и 

В,где је А=αМ+βN,а В=γМ+δN,важи А+В=αМ+βN+γМ+δN=(α+γ)М + (β+δ)N 

-За свака три полинома А,В и С важи А+В=В+А и (А+В)+С=А+(В+С). 

-Полиноме чији је збир једнак нули називаћемо међусобно супротним полиномима,то јест 

полиноми P и –P су међусобно супротни полиноми јер је P + (-P)=0 

-Ако су P и –P међусобно супротни полиноми,онда су парови одговарјућих коефицијената 

(коефицијенти сличних монома из ова два полинома) међусобно супротни бројеви. 

-За свака два полинома А и В важи:А-В=А+(-В). 

-Степен полинома,који зависи само од једне променљиве,једнак је највећем степену који 

се јавља у сређеном облику тог полинома. 

 



11)Множење полинома 

   -Производ произвољног броја монома је нови моном. 

12)Множење полинома мономом 

-Полином А множимо мономом М тако што сваки члан полинома А помножимо мономом 

М,па добијене производе саберемо. 

13)Множење полинома полиноном 

-Полином А множимо полиноном В тако што сваки члан полинома А помножимо сваким 

чланом полинома В,па добијене производе саберемо. 

14)Квадрат бинома 

-Квадрат бинома једнак је збиру квадрата чланова тог бинома и њиховог двоструког 

производа,то јест (А− В)� = А
� + 2АВ + В�

. 

-Квадрат разлике монома А и В једнак је разлици збира квадрата тих монома и двосруког 

производа тих монома,то јест 

 (А− В)� = А
� − 2АВ + В�

 

15)Разлика квадрата  

-Разлика квадрата два неслична монома једнака је производу њиховог збира и њихове 

одговарајуће разлике,то јест 

 А
� − В� = (А + В)(А− В). 

-Квадрати два израза су једнаки ако су ти изрази једнаки или међусобно супротни. 

16)Растављање полинома на чиниоце 

-Ако су А,Б и С три међусобно неслична монома,тада је АВ+АС=А(В+С). 

Љубица Аћимовић 



 

 

Beskonačni broj pi (π)  
 

Broj pi je iracionalan broj, a to znači da broj pi ima beskonačno mnogo decimala i da se 

njegova vrednost ne može izraziti preko razlomka, njegov decimalni zapis nema kraja i nije 

periodičan. Ovu osobinu je 1761. godine dokazao Johan Hajnrih Lambert. Ferdinand fon 

Lindeman 1882. godine je dokazao da je pi nemoguće izraziti korišćenjem konačnog broja celih 

brojeva uz četiri osnovne računske operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) i 

korenovanja što znači da je pi transcendentan broj. 

Pi je uvek isti, bez obzira na veličinu kruga. 

Pi se može još definisati i kao površina kruga poluprečnika 1, obim kruga čiji je prečnik 1 ili 

kolicnikom površine kruga (K) i kvadrata nad njegovim poluprečnikom: 

� = ��
� 

Euklidska geometrija dokazuje činjenicu da su svi krugovi slični. 

π  je  transcedentan broj, što znači da ne postoji polinom sa racionalnim koeficijentima čiji 

bi koren bio broj pi. Ovo je dokaz da je nemoguće lenjirom i šestarom konstruisati kvadrat čija bi 

površina bila jednaka površini datog kruga, nije moguće izvršiti kvadraturu kruga. 

Zašto je potrebno mnogo decimala? Zato što ljudski rod teži za osvajanjem prostranstava. 

Na primer,  kada raketa treba da stigne na neku planetu ili meteor, potrebno je precizno 

izračunati njenu putanju. Za to je potrebno izračunati broj pi mnogo preciznije nego što se koristi 

za Njutnovu mehaniku na zemlji. Na primer, za računanje obima kruga potrebno je samo nekoliko 

decimala, iako je vrednost broja pi izračunata do više od bilion decimalnih mesta. Da bismo sa 

milimetarskom preciznošću odredili obim zemlje, potrebno nam je samo 11 decimala pomenutog 

broja. 

Pi je iracionalan broj, njegov decimalni zapis je beskonačan i neperiodičan. Matematičare 

i laike, odnosno neuke, neprofesionalne ljude, ovaj niz je opcinjavao. 

 Da bi se izračunale površina, obim, visina, poluprečnik… kruga , elipse, valjka, kupe ili 

lopte, broj pi je neophodan. 

π je početno slovo reči περιμετρος (perimetros), što na grčkom jeziku znači „meriti 

okolo”. 

 



 

 

Čak i u Bibliji se javlja broj pi. Evo š

rastopljene kovine izli more koje je od ivice do ivice merilo 10 lakata; bilo je okruglo naokolo, pet 

lakata visoko, a u opsegu, mereno kanapom, imalo je trideset lakata

udubljenja kao cvetne latice koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more 

unaokolo; cvetne su latice bile u dva reda i salivene s njim. Počivalo je na dvanaest volov

gledala na sever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su zadnjim 

delom bili okrenuti unutra. Bilo je debelo centimetar, ivica mu kao ivica čaše, kao cvet, a moglo je 

da primi 3 hiljade vata." 

Iz podvučenog dela teksta se moze zaključ

π =3. 

Stari zavet Biblije je prevođen na grčki 

je pi priblizno jednako 3,14, što je Arhimed izrač

naveden odlomak.  

Antički  Grci su smatrali da

Grčki filozof Hipokrat sa

figura koje su ograničavale po 2 kru

Grčka se takodje bavila kvadraturom kruga, odnosno pronalaž

površinu kao zadati krug, što je bio jedan od 3 značajna  problema antičke Grč

dokazano da je kvadratura kruga nemoguć

Arhimed je za izračunavanje decimala broja pi koristio sistem  upisivanja i opisivanja 

pravilnih mnogouglova oko kružnice. Zatim je račun

dobijao donju i gornju granicu površine kru

Biblija 

iji se javlja broj pi. Evo šta je zapisano o “Medenom moru”

rastopljene kovine izli more koje je od ivice do ivice merilo 10 lakata; bilo je okruglo naokolo, pet 

a u opsegu, mereno kanapom, imalo je trideset lakata. Pod rubom mu behu 

udubljenja kao cvetne latice koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more 

unaokolo; cvetne su latice bile u dva reda i salivene s njim. Počivalo je na dvanaest volov

gledala na sever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su zadnjim 

delom bili okrenuti unutra. Bilo je debelo centimetar, ivica mu kao ivica čaše, kao cvet, a moglo je 

a teksta se moze zaključiti da je biblijska vrednost za broj 

Antička Grčka 

Stari zavet Biblije je prevođen na grčki jezik, ali su Grci pronasli greš

je pi priblizno jednako 3,14, što je Arhimed izračunao, pa zbog toga u prevodjenju preskač

Antički  Grci su smatrali da je pi približno jednako dvadeset dve sedmine.

π ≈22/7 

ki filozof Hipokrat sa Hiosa je dobio zadatak da izračuna površinu polumesec

figura koje su ograničavale po 2 kružna luka. Svoje rezultate je objavio u knjizi 

draturom kruga, odnosno pronalaženjem kvadrata koji ima istu 

površinu kao zadati krug, što je bio jedan od 3 značajna  problema antičke Grč

je kvadratura kruga nemoguća.  

Arhimed je za izračunavanje decimala broja pi koristio sistem  upisivanja i opisivanja 

pravilnih mnogouglova oko kružnice. Zatim je računao površine ta dva mnogougla i n

dobijao donju i gornju granicu površine kruga, i tako dolazio do približne vrednosti broja pi.

ta je zapisano o “Medenom moru”-"Tada od 

rastopljene kovine izli more koje je od ivice do ivice merilo 10 lakata; bilo je okruglo naokolo, pet 

. Pod rubom mu behu 

udubljenja kao cvetne latice koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more 

unaokolo; cvetne su latice bile u dva reda i salivene s njim. Počivalo je na dvanaest volova: su tri 

gledala na sever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su zadnjim 

delom bili okrenuti unutra. Bilo je debelo centimetar, ivica mu kao ivica čaše, kao cvet, a moglo je 

iti da je biblijska vrednost za broj π jednaka  

jezik, ali su Grci pronasli grešku, jer su oni znali da 

a u prevodjenju preskaču gore 

je pi približno jednako dvadeset dve sedmine. 

inu polumeseca, ravnih 

na luka. Svoje rezultate je objavio u knjizi Elementi. Antička 

jem kvadrata koji ima istu 

površinu kao zadati krug, što je bio jedan od 3 značajna  problema antičke Grčke. Kasnije je 

Arhimed je za izračunavanje decimala broja pi koristio sistem  upisivanja i opisivanja 

ao površine ta dva mnogougla i na taj način 

ga, i tako dolazio do približne vrednosti broja pi. 

 



 

 

Egipat-Rajndov papirus 

Rajndov papirus je dobio ime po svom pronalazaču Rajndu. Rajnd ga je pronašao 1862. 

godine. Nakon dešifrovanja, otkriveno je da je spis napisao Ahmes, kraljev pisar.Papirus je 1875. 

preveden i objavljen. Zapis je bio matematički. Nastao je oko 1750. godine pre nove ere.Pisac 

pominje spise pisane nekoliko godina pre ovog,što dokazuje da je egipatska naučna literatura bila 

veoma stara. Drugi papirusi pronađeni 1885. i 1890. godine takodje svedoče tu starost. Ahmes je 

na papirusu naveo: “Oduzmite 1/9 prečnika a  nad ostatkom konstruišite kvadrat, on će imati istu 

površinu kao krug.”  

Rajndov papirus je mnogo veći od ostalih pronadjenih tekstova, on sadrži  87 problema,dug je 

oko 5,5 , a širok 32 cm! Papirus se od 1863. godine  nalazi se u Britanskom muzeju. 

 

Vavilon 

20. veku p. n. e.   Vavilonci su smatrali da je broj pi jednak 25/8, ili 3,125. To je najstariji 

podetak o broju pi za koji se zna! Ne zna se tačan postupak nalaženja ovog broja. 

  

Njutn 

Isak Njutn je našao novu formulu za izračunavanje broja pi. On je otkrio 16 decimala 

beskonačnog broja. 

Ludolfov broj   

Ludolf van Ceulen je postao je slavan zbog izračunavanja broja π sa 35 decimalnih mesta. 

Prvo je pronašao 20 decimala koje je objavio u knizi “O krugu”. Da bi pronašao 35 decimala, 



 

 

koristio je mnogougao sa 262 stranice. Zanimljivo je da je njegovo otkriće ugravirano na 

njegov nadgrobni spomenik. Taj spomenik je vremenom izgubljen, tako da je 5. jula 2000. godine 

sazidana kopija prvobitnog u Lajdenu (Holandija), gradu u kom je umro. Nekad se broj π zvao 

Ludolfov broj, njemu u čast.  

 

Indija 

U Indiji je religija džainizam podsticala istraživanja u vezi sa matematikom, i da je u 

knjigama o džainizmu nadjena približna vrednost za broj pi, tj.  

�² = 1� 

Dan broja π 

Dan broja pi obeležava se 14. marta, na dan rodjenja Alberta Ajnštajna. U Engleskoj se taj 

datum piše kao 3.14, odnosno prve dve decimale broja �. Na taj dan se odaje počast svim 

naučnicima koji su otkrivali ovaj broj. Tad se održava takmičenje u recitovanju što više decimala 

beskonačnog broja. Kinez Čao Lu je 2005. godine za 24 sata i četiri sekunde bez pauze ispričao 67 

891decimala broja pi. 

 

Marina Marinković VII-3 

OŠ “Stojan Novaković”, Šabac 
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                                КРУГ  

Круг је симетрична фигура што ће рећи центар симетрије предствавља центар 

круга.Круг је симетричан у односу на сваку праву која пролази кроз његов центар , 

дакле круг има бесконачно    много    оса    симетрије. 

 

 

 

 

 

Елементи круга су:пречник, полупречник, тангента, тетива. Унија кружне линије и 

њене унутрашње области је круг. 

Пречник је тетива која пролази кроз центар круга. Тангента је нормална на додирни 

полупречник.  Центар је једнако удаљен од сваке тачке на кружници. Полупречник 

једнак је половини пречника. 

 

 

Централни периферијски угао  

Ако је α централни угао и β периферијски угао над истим луком, онда је α=2β. 

У сваком кругу периферијски угао над пречником је прав.  

1.У сваком кругу једнаким тетивама одговарају једнаки конвексни централни углови и једнака 

централна растојања. Нека су AB i DE  тетиве и  AB =DE, и С центар круга.Нормалне СМ и СN на 

тетиве представљају централна растојања ових тетива.  

Треба доказати: <ACB=<DCE и CM=CN     Дужи АС,ВС,DC и EC су полупречници, па су све једнаке 

међу собом.Онда по ставу ЦЦЦ, троуглови АВС и DЕС су подударни.Из  подударности следи да је 

<ACB = <DCE и једнаке су одговарајуће висине СМ=СN 

  

Обим и површина  

О=2rπ    π=3,14159  
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P=r
2
π  

2.Дат је квадрат ACBD страница а cm.Израчунати површину круга који додирује странице АВ и 

ВС и садржи теме D.  

-Тангента у тачки D сече праве АВ и ВС под углом од 45
0
, па одсеца једнакокраки правилни троугао 

МВN у ком је нашкруг к уписани круг. Странице троугла МВN су:2а, 2а и 2а√а, па је: r=s-

c=2a+a√2=a(2-√2).Површина круга је:P=a
2
(2-√�)

2
π=a

2
(6-4-√�)π  

 

L=rπα/180(дужина кружног лука)  

Pi=r
2
πα/360(површина кружног исечка)    Pi=r ·l/2 (површина кружног лука) 

Po=Pi-P    

3.Размера  полупречника кружног исечка и уписане кружнице је 3:1 . Колика је размера 

њихових површина?  

 

R:r=3:1              R=3r  

Posmatramo trougao OSD, OS=2SD   

<SOD=30
0                

P2=r
2
π 

P1=
α���

	
�
  
=


���

	
�
 кружни исечак 

P1=
����



=

	���

�
 површина круга 

               P1:P2=
����

�
:r

2
π=

�

�
:1=3:2  

4.Дат је троугао са страницама а=13 cm b=15cm и c=14cm.У троугао је уписан полукруг са 

центром на страници с, који додирује друге две странице.Израчунавати полупречник 

овог полукруга и површину дела троуглова ван полукруга.  

-Површину датог троугла израчунамо , на пример користећи Херонов образац  Р=84 см
2
. 

Нека је S центар полукруга (слика).Уочимо да дуж СS дели дати троугао на троуглове АСS и 

ВСS, чије  површине  можемо изразити преко полупречника полукруга и на тај начин 
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израчунати полупречник:Pacs

Површина  дела троугла, која се тражи , износи: 

 

5.Нека је АВС једакостранични троугао странице дужине а.Израчунајте површину пресека 

подударних кругова са центрима А, В, С, полупречника дужине а. 

-Површина криволинијског троугла АВС(слика) који представља пресек подударни

центрима А, В и С може се израчунати тако сто се од троструке површине кружног исечка са 

централним углом од 60 
0 
одузме двострука површина троугла АВС. Дакле ,       

� � � �
���

�
 �  � 

��√�

�
 =

��

�
 ·(π-√3)

 

6.Израчунајте дужину полупречн  описане кужнице једнакокраког  троугла ако је  дужина крака 

12 см а дужина висине која о                                        дговара основици 9см. 

-Ако је висина на краку CD која одговара основици једнако

описане кружнице тог троугла, са центром  у О (слика) онда из подударности углова САВ,СВА, и 

АЕС(последња 2 су периферијски над тетивом АС)

Из ове једнакости добијамо да је
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acs+ Pbcs=Pabc, tj. 
�

�
�+ 

�

�
� � �=84  odavde je sa 14r=84, pa je r=6. 

Површина  дела троугла, која се тражи , износи: P=84-
���

�
 =(84-18π)cm

2.
 То је приближно 27,5 см

5.Нека је АВС једакостранични троугао странице дужине а.Израчунајте површину пресека 

подударних кругова са центрима А, В, С, полупречника дужине а.  

Површина криволинијског троугла АВС(слика) који представља пресек подударни

центрима А, В и С може се израчунати тако сто се од троструке површине кружног исечка са 

одузме двострука површина троугла АВС. Дакле ,       

√3)  

Израчунајте дужину полупречн  описане кужнице једнакокраког  троугла ако је  дужина крака 

12 см а дужина висине која о                                        дговара основици 9см. 

која одговара основици једнакокраког троугла АВС а ако се 

описане кружнице тог троугла, са центром  у О (слика) онда из подударности углова САВ,СВА, и 

АЕС(последња 2 су периферијски над тетивом АС) следи сличност троуглова А

АС:CE=CD:AC  

једнакости добијамо да је ICEI=
� !��

"#$"
=

��%�&

�
=16cm 

Према томе, R=8см 

 

=84  odavde je sa 14r=84, pa je r=6. 

То је приближно 27,5 см
2  

5.Нека је АВС једакостранични троугао странице дужине а.Израчунајте површину пресека 

Површина криволинијског троугла АВС(слика) који представља пресек подударних кругова са 

центрима А, В и С може се израчунати тако сто се од троструке површине кружног исечка са 

одузме двострука површина троугла АВС. Дакле ,                                                

Израчунајте дужину полупречн  описане кужнице једнакокраког  троугла ако је  дужина крака 

12 см а дужина висине која о                                        дговара основици 9см.  

краког троугла АВС а ако се CD  пречник 

описане кружнице тог троугла, са центром  у О (слика) онда из подударности углова САВ,СВА, и 

следи сличност троуглова АDС и ЕАС, па је         

=16cm  

 

 



Ортоцентар и тежиште

Маша Цуцић, 7. разред ОШ “Јован Јовановић Змај”, Панчево (завршила)

Ортоцентар

Ортоцентар је једна од значајних тачки троугла.  Значајне тачке троугла су: ортоцентар,
тежиште, центар уписане кружнице, центар описане кружнице.

Када посматрамо све три врсте троугла (оштроугли, тупоугли, правоугли) уочавамо да се
све три висине цеку у једној тачки коју називамо ортоцентар. Он може бити унутар и ван
троугла.

Теорема: Праве одрeђене дуж висина троугла секу се у једној тачки.
Доказ: Права  p  садржи теме А и нормална је на висину АА'. Права  q садржи теме  B  и

нормална је на висину ВВ'. Права r садржи теме C и нормална је на висину CC'. 
Права која садржи висину АА' номална је на праву  р  и на страницу троугла ВС. Значи,

права  р  је паралелна страници троугла ВС. Права која садржи висину ВВ' нормална је на
праву q и на страницу троугла СА. Значи, права q је паралелна страници троугла СА. Права
која садржи висину СС' нормална је на праву r и на страницу троугла АВ. Значи, права r је
паралелна страници троугла АВ.

Слика 1

Праве  р  и  q не могу бити параелне зато што би у том случају паралелне биле странице
троугла ВС и СА, што је немогуће. Праве  р  и r  не могу бити паралелне зато што би у том
случају паралелне биле странице троугла ВС и АВ, што је немогуће. Праве q и r не могу бити
паралелне зато  што би у том случају паралелне биле странице троугла СА и АВ, што је
немогуће.

Следи: праве р и q се секу, пресечну тачку назваћемо R; праве р и r се секу, пресечну тачку
назваћемо Q; праве r и q се секу, пресечну тачку назваћемо P.

ВС=АQ ˄ BA=CQ  чевороугао ВСQA je паралелограм; ВС=RA ˄ CA=BR  чевороугао
ВСAR je паралелограм; PC=BA ˄ BP=AC  чевороугао ВPCA je паралелограм;

Тачка А је средиште странице RQ троугла РQR, тачка В је средиште странице RР троугла
РQR, тачка С је средиште странице РQ троугла РQR.

На основу теореме да се симетрале страница троугла секу у једној тачки (центар описаног
круга)  праве које пролазе кроз висине АА', ВВ' и СС' секу се у тачки H. 

Тaчку H називамо ортоцентром троугла АВС.
Код оштроуглог троугла, подножја нормала из темена су на странцама, па се саме висине

секу. Закључујемо да се ортоцентар у оштроуглом троуглу налази унутар троугла. (Слика 1)



Код правоуглог троугла, ортоцентар је теме код правог угла. (Слика 2)
Код тупоуглог троугла,ортоцентар је у спољашности троугла. (Слика 3)

Слика 2                                                               Слика 3

Тежиште

Тежиште је једна од значајних тачака у троуглу. Тежиште је тачка у којој се секу праве које
повезују теме троугла са средином наспрамне странице.

Теорема: Тежишне дужи троугла АВС секу се у тачки Т. Тачка Т дели дуж у односу 2:1.
АТ=2ТА1, ВТ=2ТВ1 и СТ=2ТС1, при чему су А1, В1 и С1 средишта страница ВС, СА и АВ.

Слика 4

Доказ: Нека је Т заједничка тачка тежишних дужи АА1 и ВВ1 троугла АВС. Треба доказати
да и тежишна дуж СС1 пролази кроз тачку Т. 

Претпоставићемо супротно. Нека се АА1 и СС1 секу у тачки  S, различитој од Т. Тада је
АS=2SА1, па је АS=2/3АА1. Исто таке је АТ=2ТА1, па је АТ=2/3АА1. Што значи да је АТ=АS,
што је немогуће јер су обе тачке између тачака А и А1.



Слика 5

Теорема о средњој линији троугла: Средња линија троугла која спаја средишта две странице,
паралелна је трећој страници, а њена дужина једнака је половини треће странице.

А1В1 || AB, |A1B1| = ½ |AB|
C1B1 || CB, |C1B1| = ½ |CB|
A1C1 || AC, |A1C1| = ½ |AC|

Посматрајући претходну слику,  уочавамо да средње линије деле тај  троугао на  четири
подударна троугла.

Користећи теорему о средњој линији троугла и ставове подударности троуглова, може се
доказати иста та теорема:

Тежиште  троугла  дели  тежишну дуж  у  односу 2:1,  односно  растојање  од  тежишта  до
темена дупло је веће од растојања тежишта од средишта странице наспрам тог темена.

|AT| =2|TA1|
|BT| =2|TB1|
|CT| =2|TC1|

Пример коришћења тежишта у задатку

Задатак: Користећи особину тежишта троугла, дуж АВ поделити на три једнака дела.
Решење задатка: Кроз тачку В провућићемо праву. На њој шестаром обележити тачке Е и D,
једнако удаљене од тачке В. 

 
Слика 6

Кад то урадимо,  имамо сва три темена троугла која ћемо спојити.  Пошто имамо једну
тежишну дуж АВ, конструисаћемо још једну тежишну дуж ЕС да бисмо добили тежиште.
Страницу АD  преполовићемо на  пола  уз  помоћ шестара.  Тако  добијамо тачку С  која  се



налази на средини странице АD.  Спојићемо тачке Е и С и добијамо тежишну дуж ЕС. Та
тежишна дуж сече се са тежишном дужи АВ, и добијамо тачку Т која представља тежиште.
Знајући  да  тежиште  дели  тежишну дуж  у  односу 2:1,  имамо  дуж  ТВ која  износи  једну
трећину дужи АВ. Пошто је задатак био да дуж АВ поделимо на 3 једнака дела, дуж АТ
можемо шестаром поделити на два дела или на дуж АТ пренети дуж ТВ, и тако ћемо добити
дуж АВ подељену на три једнака дела.
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                             Pitagorina teorema  
Pitagora je bio antički filozof i matematičar. Rođen je na ostrvu Samos kraj Mileta oko 570 godina p.n.e. Pitagora 

je prvi za sebe rekao da nije sveznalica , vec  filozof tj. ljubitelj mudrosti. Osnovao je pitagorejsku školu. Bavio se 

muzikom i matematikom. Ucenje koje se vezuje za  Pitagoru i njegovu školu razvili su tek njegovi naslednici.  On je 

verovao da se sve relacije i odnosi mogu svesti na operacije s brojevima,  da se sve oko nas i celi svemir može 

objasniti brojevima. Poznate tvrdnje koje su dokazali Pitagora i Pitagorejci (njegovi sledbenici) su:  1.Pitagorina 

teorema, 2.Otkriće iracionalnih brojeva, 3.Zbir uglova u trouglu jednak je kao 2 prava ugla, 4.Pet pravilnih 

geometrijskih tela. 

 

Teorema (formula i dokaz) 

Pitagorina teorema u matematici predstavlja vezu između stranica pravouglog trougla. Ukoliko su a i b katete,  a c 

hipotenuza onda je: 

�� + �� = �� 

"Površina kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom pravouglog trougla jednak je zbiru površina kvadrata 

konstruisanih nad katetama tog trougla." 

Pitagorina teorema se moze dokazati na mnogo načina, oko 371,  ali ja ću ovde prikazati samo nekoliko.  

1.Dokaz preko proporcije: 

Neka je ABC bilo kakav pravougli trougao sa pravim uglom kod temena A i neka je M podnožje visine na stranicu 

CB iz temena A. 

                                                A 

 

              

 

                                                   B            M                                       C 

Uglovi CBA i MBA su slični kao i uglovi BMA i BAC  � Trouglovi BMA i BCA su slicni pa vazi proporcija:  

                  BM:AB=AB:BC a odatle dobijamo AB2=BM*BC  pa je    

                 (AB/BC)2=(BM/AB)2= BM2/AB2=BM2/BM*BC=BM/BC 

Primenom istog metoda na trouglove CMA i  ABC dobijamo � AC2/BC2=CM/BC , sada imamo : 

AB2/BC2+AC2/BC2=AB2+AC2/BC2=BM/BC + CM/BC=BM +CM/BC= 1   �  AB2 + AC2=BC2 
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2.Garfildov dokaz: 

Garfild je bio američki predsednik koji je svoj dokaz pitagorine teoreme dao 1876. godine. 

Neka je ABC pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C i neka su tačke D i E takve da je trougao 
ADE sličan trouglu ABC(tačke A,D i C se nalaze na jednoj pravoj). 

                                   D             a           E 

        

                              b             c               

 

                               A               c 

                                    a 

                                    C              b                B 

CBED je trapez i njegova površina je : DE+CB/2 * CD= (a+b)2/2   , i čine je trouglovi ACB i ADE (površina svakog od 

njih je a*b/2 ) kao i trougao BAE za koji se moze  pokazati da je pravougli sa pravim uglom kod temena A. 

Zbir uglova u trouglu ADE je 180° a pošto je ugao EDA=90° , to je zbir uglova DAE+AED=90°,  a uglovi CAB  i AED su 

podudarni je su trouglovi ABC i AED slični pa imamo : 

<DAE+<AED=<CAB+ <DAE=90° � <BAE=90° 

Stoga je površina trougla BAE = c2/2,pa je površina trapeza CBED jednaka :  

           (ab/2)*2+c2/2=ab+ c2/2=(a+b)2/2=a2+2ab +b2/ ,kada obe strane pomnožimo sa dva dobijemo: 

                                     2ab+c2=a2 + 2ab + b2 , sada skratimo 2ab �c2 =a2+b2 

Saznanja pre Pitagore  

-Odnos stranica pravouglog trougla bio je poznat i Vaviloncima 1500 p.n.e. i može se naći u kineskoj knjizi  Devet 

knjiga o matematičkoj veštini. 

-Trougao čije su stranice bile 5,12 i 13 je bio poznat kao indijski trougao sto znači da su i Indijanci bili upoznati sa 

ovim problemom. 

-Stari egipćani znali su za tri Pitagorine trojke, što potvrđuje papirus iz vremena XII vladavine (oko 2000. godina 

p.n.e.) u kome se može naći relacija : 

12 + (3/4)2 =(5/4)2  

-Pitagorine trojke mogu se naći i u Sulvasutrama, svetim pesmama Hindusa, iz perioda 5 — 4. vek p. n. e, koje 

govore o načinu dobijanja pravih uglova pomoću užeta sa 3-4-5, odnosno 12-16-20, 15-20-25, 5-12-13, 15-36-39, 

8-15-17 i 12-35-37 čvorova vezanih na jednakim rastojanjima. 

Međutim sve navedene tvrdnje nisu imale dokaz. 

Pitagora je prvi dokazao teoremu! 
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Obrnuta Pitagorina teorema 
Takozvana Obrnuta Pitagorina teorema glasi: Ako za dužine stranica trougla a ≤ b < c važi da je  �� + �� = ��, 

tada je dati trougao pravougli. 

   

Posledice i upotreba teoreme 
-Pitagorine trojke 
Uredjenu trojku prirodnih brojeva (x, y, z) zovemo Pitagorina trojka ako su x, y katete, a z hipotenuza nekog 

pravouglog trougla. Najmanja i najbolje poznata Pitagorina trojka je (a,b,c)=(3,4,5). Pravougli trougao sa tim 

dužinama stranica ponekad se naziva i 3,4,5 trougao. 

 Vavilonske glinene tablice  iz vremena 1800-1600. godine p. n. e. pokazuju da su takve trojke bile poznate mnogo 

pre Pitagore. Danas nije najjasnije kakvu su upotrebnu vrednost imala ta znanja.   

Ako su x, y, z relativno prosti, onda kazemo da je  primitivna Pitagorina trojka. Takav trougao zovemo primitivni 

Pitagorin trougao. U svakom  od njih  tacno jedan od brojeva x, y je neparan.Primitivnih Pitagorinih  trojki ima 

beskonačno mnogo.  

-Geometrijska konstrukcija iracionalnih brojeva 
U matematici, iracionalan broj je onaj realan broj koji nije racionalan broj, tj ne može biti napisan kao razlomak 

dva cela broja odnosno nije oblika  a/b  gde su a i b celi brojevi i b nije jednako nula. 

Iako se ne mogu izraziti u obliku količnika dva cela broja, neki iracionalni brojevi se mogu konstruisati pomoću 

lenjira i šestara. Tako se √2, koji se ponekad naziva i Pitagorinom konstantom, može dobiti kao hipotenuza 

pravouglog trougla kome su obe katete jedinačne dužine (12 + 12 =  (√2)2) . Ukoliko su katete dužina 1 i √2, 

hipotenuza će biti dužine √3 i slično za kvadratni koren proizvoljnog prirodnog broja. 

 

 

                 

 

                                                                                   √2 

                                                                                                                   1 

 

 

 

                                                                                       1 

 -Rastojanje između dve tačke u analitičkoj geometriji 
Jedna od mnogih primena Pitagorine teoreme je nalaženje rastojanja između dve tačke u koordinatnoj 

ravni.Formula za rastojanje između dve tačke u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu je izvedena 

pomoću nje. Pravougli koordinatni sistem , čine dve koordinatne ose koje se seku pod pravim uglom takve da je 

njhova presečna tačka O koordinatni početak obe koordinatne ose. Jedna koordinatna osa se naziva apscisna (x-

osa) a druga ordinatna (y-osa).  

Neka je data duž AB sa svojim koordinatama  A(xA, yA ), B(xB , yB ) gde je :  

xA –x koordinata tačke A 

yA-y koordinata tačke A 

xB-x koordinata tačke B 

yB-y koordinata tačke B 

tada se rastojanje tačaka dobija iz formule: 

|	
| =  ��� − ��� +��� − ���� 
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-Velika Fermaova teorema 
Matematičar iz 17. veka Pjer de Ferma je pisao o ovoj teoremi 1637. godine u svojoj kopiji Klod-Gaspar Bašetovog 

prevoda poznate Diofantove Aritmetike: "Otkrio sam zaista neverovatan dokaz ove teoreme koji ne može da 

stane na marginu ove strane".  Bez obzira na to, nijedan korektan dokaz nije pronađen sledećih 357 godina. 

Velika Fermaova teorema ima svoje korene u matematici antičke Grčke, dvehiljade godina pre nego što je Pjer de 

Ferma postavio problem u formi koju danaspoznajemo. Stoga, ona povezuje osnove matematike koje je kreirao 

Pitagora sa najkompleksijim idejama moderne matematike. Velika Fermaova teorema (poznata i kao Fermaova 

poslednja teorema) je jedna od najpoznatijih teorema u istoriji matematike. Ona glasi : 

 
Ne postoje celi , pozitivni brojevi a, b, c takvi da je      �� +   ��  =  �� , za n >2 

 
*Pored ovih upotreba koje su predhodno navedene u tekstu , Pitagorina teorema se koristi i u drugim oblastima iz 
matematike.  Npr. pomoću nje se dolazi do formule za površinu jednakostraničnog trougla ( a2 √3/4), kao i do toga 
da je dijagonala kvadrata jednaka a√2 (a-stranica kvadrata) i mnogih  drugih. 
  

-Praktična primena  

Najčešća primena Pitagorine teoreme je u gradjevini. Prilikom gradnje se koristi za izračunavanje površine zidova, 
podova, prilikom ugradnje prozora i ostalih građevinskih elemenata. 
 

 
Pominjanje Pitagorine teoreme u opštoj kulturi 

 
-U knjizi Autobiografija Branislav Nušić navodi formulaciju teoreme u stihu: 
„Kvadrat od hipotenuze, 

 To zna svako dete, 

 Ravan je kvadratima 

 Od obe katete“ 
- U Grčkoj, Japanu, San Marinu, Makedoniji i Surinamu su izdate poštanske marke sa karakterističnim prikazom 
Pitagorine teoreme. 
-Pesmu o otkriću Pitagorine teoreme je napisao nemački pesnik i botaničar, Adelbert fon Šamiso. 
- Karakteristična slika koja simboliše Pitagorinu teoremu se može videti i na grbu švedskog inženjera Kristofera 
Polhema 
-Na jednoj od slika francuskog  slikara Lorana de la Era, žena u ruci drži pergament  na kojem se nalazi nekoliko 
geometrijskih slika. Prva među njima je slika koju je Euklid predstavio u svom dokazu Pitagorine teoreme. 
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                           Углови и круг 

 

Централни угао је угао чије је теме центар круга, a 

краци полупречници. 

Угао АОВ је централни угао који одговара луку 

АCB. 

Можемо уочити и угао АМВ који се такође налази 

над луком АCB, aли његово теме није центар 

круга неко тачка на кружници. Такав угао се 

назива периферијски. Периферијски угао је 2 пута 

мањи од централног угла. 

Доказ: МC je пречник круга К. Троугао АОМ је 

једнакокрак, па су углови ОАМ И ОМА једнаки. 

Угао � је спољашњи угао троугла АОМ, а једнак је 

збиру њему несуседних унутрашњих углова 

(�=2�). На другој страни � = 2�. Ако је �= 2� и 

� = 2�, сабирањем тих једнакости добијамо  

� + �=2�+2�. � + � је угао АОВ, �+� је угао 

АМВ. Ако је АОВ=2�+2�, а АМВ=�+�, онда је 

угао АОВ 2 пута већи од угла АМВ. 

Централни и периферијски углови над истим 

луком могу зазузети још 2 положаја: 



1. Крак периферијског

2. Периферијски угао

    Крак периферијског

једнакокрак па су

� је спољашњи угао

збиру њему несуседних

(� + � = 2�).Из овога

           

 

 

периферијског угла садржи центар

Периферијски угао не садржи центар круга

периферијског угла садржи центар

Троугао COB je 

су углови на основици CВ

спољашњи угао троугла COB, па је једнак

несуседних унутрашњих углова

Из овога добијамо да је �

центар круга 

центар круга 

центар круга

Троугао COB je 

основици CВ једнаки. 

па је једнак 

унутрашњих углова 

= 2 � 



           Периферијски

пречника добија се

случају 

збиру 2 њему несуседна

је он спољашњи угао

је α=2β. Луку  DAB 

а периферијски је

γ+α-γ=2δ+2β-2δ=α

Периферијски угао не садржи центар

Констурисањем

добија се ситуација слична првом

Пошто је α 

њему несуседна унутрашња угла

спољашњи угао троугла CMB), добијамо

Луку  DAB одговара централни угао

периферијски је δ+β. γ+α=2δ+2β  

δ=α=2β 

центар круга                           

Констурисањем 

слична првом 

α једнак 

угла (зато што 

добијамо да 

централни угао γ+α, 



Последице: 

Периферијски угао над пречником је прав. 

Сви периферијски углови над истом тетивом су 

једнаки. 

Сви периферијски углови над једнаким тетивама у 

истом кругу су једнаки. Ово важи и за подударне 

кругове. 

                         Угао између тетиве и тангенте 

 Угао између тетиве АВ и 

тангенте t jeднак је тетивном углу над тетивом АВ. 

Доказ: Пошто је АC пречник круга онда је угао 

код В прав, зато што је угао над пречником. Угао 

који граде пречник CА и тангента t је такође прав. 

Онда су тетивни угао BCA и угао φ једнаки, као 

углови са нормалним крацима.  



Збир угла CAB  и угла

пошто угао који граде

90° онда важи једнакост

Из овога произилази

 

       Пошто су краци

и углови наспрам њих

троуглу је 180°.  β

α+90-γ+90-γ=180       

α=2γ         

                        

и угла BCA мора бити 90

који граде полупречник и тангента

важи једнакост да је уга o CAB

произилази да је φ једнак углу BCA.

 

су краци овог троугла једнаки

наспрам њих једнаки. Збир углова

β=90-γ 

=180       α+180-2γ=180  α=180

бити 90° , а 

и тангента је 

CAB =90°- φ. 

углу BCA. 

једнаки, онда су 

Збир углова у 

180-180+2γ  



OŠ „Pavle Savić“ , Beograd 
Nikolina Ilić, sedmi razred 
 
 
                 

MATEMATIČKE IGRE 

 

 

Uvod: 
 
-Teoriju igara osnivaju matematičari u 17. veku, a osnovne ideje pronalazimo u radovima velikih 
matematičara Paskala i Fermata oko 1650. godine. 
-Nemački matematičar Ernst Zabelo je 1912. godine objavio knjigu „O upotrebi teorije skupova 
u teorije šahovske igre“. Zatim je 1921. godine dokazao tvrđenja o pobedničkoj strategiji. 
- 1928. godine je Džon fon Nojman, mađarsko-američki matematičar, (1903-1957) u radu „Ka 
teoriji društvenih igara“ definisao i upotrebio neke pojmove iz matematičkih igara. 
-Pravi početak razvijanja matematičkih igara beleži se 1944. godine kada su Džon fon Nojman i 
Oskar Morgenštern, nemački ekonomista (1902-1977), objavili knjigu pod nazivom „Teorija 
igara i ekonomsko ponašanje“ u kojoj su se detaljno bavili ovom temom. 
-Nastavku razvijanja matematičkih igara doprineo je Džon Neš, američki matematičar (1928-
2015), definišući strategije za igre sa više igrača. Džon fon Nojman i Džon Neš su prvu primenu 
teorije radili za američku vojsku. 
 
-Nobelova nagrada za ekonomiju 1994. godine dodeljena je Džonu Neš, Džonu Harsaniju i 
Rajnhardu Zeltenu ze ideje koje su bile značajne za razvoj matematičkih igara. 
-Nobelovu nagradu za ekonomiju takođe su dobili 2005. godine Robert Auman i Tomas Šeling. 
 
 
Razrada: 

 
-Matematičke igre se koriste za rešavanje situacija u kojima dva ili više igrača imaju 
suprotstavljene interese. Koriste se u različitim društvenim igrama: šah, karte (tablić, remi, uno, 
rat, tač, more), poker, bridž... 
-Teorija igara može da se primeni u ekonomiji, evolucionoj biologiji, vojnim strategijama i 
političkim naukama. 
-Igru može da igra jedan igrač (slagalica) ili više igrača. Svaki igrač bira strategiju kojom će 
nadigrati drugog (druge) igrače. 
-Igre mogu biti: 
1. kooperativne-kada igrači sarađuju u zajedničkom interesu  
2. nekooperativne-kada igrači pokušavaju da nadigraju jedni druge  



-Cilj svakog igrača je osmisli svoju strategiju kojom će nadigrati drugog (druge) igrača/e i tako 
pobediti u igri.  
 
Primer broj 1: 

-Na stolu se nalazi 100 žetona. Igrači A i B naizmenično povlače poteze. U svakom potezu igrač 
uzima sa stola bar jedan, a najviše pet žetona. Pobeđuje igrač posle čijeg poteza na stolu ne 
ostane nijedan žeton. Koji igrač ima pobedničku strategiju? 
 
Objašnjenje i postupak rada: 
-Igrač najviše može da uzme 5 žetona, a da bi sebi osigurao pobedu na tabli u pretposlednjem 
koraku moraju da budu 6 žetona. Prema tome broj 100 delimo sa 6, što je 96 i ostatak 4. Ako 
igrač A u prvom krugu uzme 4 žetona, u svakom sledećem potezu treba da uzme sa table 6-k 
(šest minus k) žetona, gde je k broj žetona koje je u prethodnom krugu uzeo igrač B–tako će 
posle 17og poteza igrača A na stolu biti 100-4-16*6=0 žetona. Prema tome, pobedničku 
strategiju ima igrač A.  
 
 
Primer broj 2: 

-Dva igrača, A i B igraju igru „paralelogram“. Naime, oni na jedan papir oblika pravougonika 
stavljaju jednake žetone naizmenično. Pobednik je igrač koji poslednji stavi žeton, tako da drugi 
igrač ne može odigrati potez. Žetoni se ne smeju preklapati. Igrač A igra prvi. Koji igrač ima 
pobedničku strategiju?  
 
Objašnjenje i postupak rada: 

-Kroz ovaj primer objasnićemo strategiju „simetrični potez“. Igrač A ima pobedničku strategiju. 
Kako je paralelogram centralnosimetrična figura, ovo je moguće. Naime, igrač A postavi prvi 
žeton u centar simetrije (presek dijagonala). Potom, on povlači centalnosimetrične poteze, tj. šta 
god odigra igrač B, on postavi žeton na prostor centralnosimetričan. Dokle god igrač B može da 
odigra potez, može i igrač A i tako će igrač B na kraju ostati bez prostora na koji će moći da stavi 
žeton.   
 

 

Primer broj 3: 

 
NIM IGRA. Na nekoliko gomila se nalaze žetoni. Dva igrača A i B igraju igru u kojoj 
naizmenično povlače poteze. Igrač bira jednu gomilu žetona i sa nje uzima proizvoljan broj 
žetona (obavezno bar jedan). Prvi počinje igrač A. Pobeđuje onaj igrač koji poslednji uzme 
žeton. 
-Koji igrač pobeđuje u NIM igri ako su date 2 gomile žetona, pri čemu se na prvoj nalazi 5 
žetona, a na drugoj 7? 



 
 

 

Objašnjenje i postupak rada: 

-U ovome slučaju igrač A pobeđuje, tako što u prvom potezu on uzima sa druge gomile 2 žetona, 
tako da posle toga ostanu dve gomile sa po 5 žetona. U drugom potezu igrač B uzima sa jedne od 
gomila izvestan broj žetona i onda se na tvim dvema gomilama nalaze različiti brojevi žetona (na 
jednoj možda nijedan). U trećem potezu igrač A igra opet tako da se posle njegovog poteza na 
gomilama nalaze jednaki brojevi žetona. Ako igrač A nastavi sa ovom strategijom, on pobeđuje u 
igri posle konačnog broja poteza. 
 

Zaključak: 
 

-Vreme često provodimo u kretanju kroz „more“ igara. Teorija igara nam 
na tom putovanju može poslužiti i kao kompas, i kao mapa, budući da se njome koristimo da 
bismo modelovali mnoge situacije iz realnog života, zatim dolazimo do smera u kojem treba da 
se krećemo i situacija koje treba da izbegavamo. Takođe nam pomažu da rešavanjem steknemo 
određenu intuiciju o kompleksnim problemima sa kojima se susrećemo svakodnevno. 
 



 

Математичке игре 

Математика је свуда око нас. Откривајући је кроз игре са куглицама, палидрвцима, жето- 

нима, кликерима, каменчићима... сазнаћете да постоје игре чији исход није случајност. У 

неким играма правилном игром победник је први или други играч, док је у другима могу- 

ће изборити се за нерешен резултат. Постоје игре у којима један играч без обзира на по- 

тез другог побеђује, а чак и када је позиција добитничка, треба наћи успешан начин да се 

заврши партија. Тада знамо да играч има победничку стратегију. 

С обзиром на огроман број игара скоро је немогуће извршити поделу математичких ига- 

ра јер су препуне различитих идеја. 

 

Ево неколико игара: 

 

 1. На табли је написано 10 јединица и 10 двојки. Једним потезом са табле бришу 

се било које 2 цифре и, ако су оне једнаке, напише се двојка, а ако су различите 

напише се јединица. Ако на крају на табли остане цифра 1 победник је први играч, 

а ако остане цифра 2 победник је други играч. Ко побеђује при правилној игри? 

 

Решење: 

Посматрајмо парност збира после сваког потеза ( на почетку 30 ). Да ли може на 

крају  да остане само једна јединица?  Ако обришемо 

1)  1 и 1 написаћемо 2 ( укупан збир се не мења ) 

2)  2 и 2 написаћемо 2 ( укупан збир се смањује за 2 ) 

3) 1 и 2 / 2 и 1 написаћемо 1 ( укупан збир се смањује за 2 ). 

Закључак: Пошто знамо да је паран број минус паран број увек паран број, на крају 

на табли не може да остане само једна јединица. Другим речима први не може да 

победи, увек побеђује други играч.  



* Шта би се десило да је на табли било 2015 јединица и двојки, а шта да је било 

2016 јединица и двојки? 

Да је било 2015 јединица и двојки збир би био непаран број (6045). Правила су 

иста. Ако се избришу две различите цифре на табли се напише јединица, а ако се 

избришу две исте цифре на табли се напише двојка. Шта год да обришемо збир ће 

се или смањити за два или остати исти. Пошто знамо да је непаран минус паран 

број и даље непаран број победник не може да буде други играч јер не може на 

табли да остане паран број. Победник је први играч јер шта год да уради на табли 

остаје непаран број.  

Ако би било 2016 јединица и двојки збир би био паран број(6048) тако да би 

победник био други играч као у првом случају. 

 

 2. Два играча наизменично ломе једну чоколаду 2x3 на њене делове. Договорили 

су се да праве само праволинијске преломе по удубљењима на чоколади, а да 

победик буде онај играч који изврши последње ломљење. 

Решење: 

Број ломљења је увек за 1 мањи од броја добијених делова. 

Ако чоколада има 6 делова ломљења ће бити 5. Што значи да ће (пошто је број 

непаран) последњи потез одиграти први играч. У овој игри побеђује први без 

обзира на потезе другог играча, тако да други играч не може победити. 

* Шта би се десило да смо имали чоколаду 3x9, а шта да смо имали чоколаду  6x8?         

Да смо имали чоколаду 3x9 имали бисмо 27 делова односно 26 ломљења. Пошто 

је број ломљења паран победник ће бити други играч.                                                                               

А да смо имали чоколаду 6x8 имали бисмо 48 делова односно 47 ломљења. 

Победник би био први играч. 

 

 3. На столу се налазе две гомиле, са по 10 жетона на свакој. Играју два играча. 

Једним потезом дозвољено је узети произвољан број жетона (бар један), али само 

са једне гомиле. Победник је играч који са стола узме последњи жетон. Ко ће 



победити ако примени најбољу стратегију: оној играч који игру почиње или онај 

који игра други? 

Решење: 

 Ако знамо да играч може узети произвољан број жетона, да ли му одговара да 

узме све жетоне са једне гомиле? Не, јер ће онда други играч узети целу другу 

гомилу и тако победити. Закључујемо да први играч мора да остави неки жетон на 

гомили са које узима. 

Стратегија другог играча би била да узме исто колико и први само са друге гомиле 

доводећи га у исту ситуацију као у првом потезу. Сада је број жетона на обе гомиле 

поново изједначен. Дакле „имитирајући“ првог играча други побеђује, јер ће у 

једном тренутку први играч бити приморан да узме и последњи жетон са једне 

гомиле па ће други играч покупити целу другу гомилу. 

* Шта би се десило да је било две гомиле са по 60 жетона, шта да је било три 

гомиле са по 10 жетона, а шта да је био различит број жетона као 7 и 11? 

   Да су биле две гомиле са по 60 жетона при правилном игрању победник би опет 

био други играч. Без обзира на број жетона „имитирајући“ првог играча други увек 

побеђује. 

   Али ако имамо три гомиле жетона, да ли први сада може да победи? Ако би у 

првом потезу први играч узео једну целу гомилу други играч би сада дошао у 

ситуацију да су пред њим две гомиле са једнаким бројем каменчића (баш као први 

играч прошлог пута). Сада (са замењеним улогама) победник ће бити први играч 

ако буде правилно играо односно „имитирао“ другог играча. 

   У овом случају први играч може да победи само ако у првом потезу узме са веће 

гомиле разлику жетона ове две гомиле ( у овом случају 11-7=4 ). А после настави да 

„имитира“ другог играча. 

 

 4. На столу се нализи 20 каменчића. Аца и Браца играју следећу игру. Први на 

потезу је Аца. Он може у једном потезу узети 1,2 или 3 каменчића. Затим игра 

Браца. Он такође у једном потезу може узети 1,2 или 3 каменчића од оних који су 



остали на столу. И тако редом. Победник је играч који са стола узме последњи 

каменчић. Ко ће у овој игри победити? 

Решење: 

 Да би себи обезбедио победу играч мора да се постара да после његовог 

претпоследњег потеза остану само 4 каменчића зато што у једном потезу његов 

противник може да узме 1,2 или 3 каменчића, па, ма  за коју варјанту да се одлучи, 

после његовог потеза на столу остаје таман толико каменчића да их победник 

може узети у свом последњем потезу. Пре тога мора да се постара да остане тачно 

8 каменчића ( из истог разлога), а пре тога 12,16... Циљ играча је да покупи 

каменчиће 5, 9, 13 и 17. Први играч ако други игра правилно никако не може да 

покупи те каменчиће. Тако да је при правилној игри победник други играч. 

* А шта би се десило да је обрнуто? Да губи онај који покупи последњи каменчић? 

На столу се налази 7 каменчића. Играју два играча. Наизменично узимају 

каменчиће са гомиле. У једном потезу играч може да узме са гомиле 1 или 2 

каменчића. Губи онај играч који је принуђен да узме последњи каменчић. Који 

играч може, при правилној игри, да осигура победу, без обзира на потезе свог 

противника? 

Шта је циљ играча који жели да победи у овој игри?  

Пошто губи онај играч који је приморан да узме последњи каменчић, онда играч 

који жели победу мора да пази да у свом претпоследњем порезу остави на столу 

толико каменчића да, без обзира шта његов противник одигра, њему остаје 

довољно канемчића да одига потез и не узме последњи каменчић. Победник је 

играч који први узме претпоследњи каменчић зато што ће играч после тога на 

потезу бити приморан да узме последњи жетон, а то значи да губи. Да би се 

домогао претпоследњег каменчића играч прво мора да се домогне трећег 

каменчића. Правилном игром први играч не може да узме трећи каменчић. Ако 

други правилно игра први у овој игри никако не може да победи.  

Припремила: 

Наташа Столић, седми разред                             
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 Историја математике 
 
   Ања Станић, Херон  

  

   Тијана Јакшић, Паскалов троугао  

  

   Вук Огњеновић, Фибоначијев низ  
  

   Анђела Поповић, Чевина теорема  

    

 Паскалова  теорема 
  

   Катарина Кривокућа, Паскалова теорема  

  

 Конгруенције 
  

   Лука Шојић, Конгруенције по модулу 

  

   Александар Симић, Конгруенције и примене 

     
   Александар Ђорђевић, Конгруенција  
  

 Комбинаторика 
  

   Лазар Галић, Варијације, комбинације, пермутације  

  

   Данило Зечевић, Комбинације, варијације,  пермутације  

  

 Троугао и круг 
 
   Валентина Њаради, Ојлеров круг  

 
   Ирена Столић, Фојербахов круг  

    

   Маша Тиосављевић, Потенција тачке у односу на круг  
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БРОЈ ДЕЛИЛАЦА 

Теорија бројева је грана математике која се бави особинама бројева, посебно целих. 

Теорију бројева су некада звали виша аритметика, али овај израз више није у употреби. 

Па ипак, израз аритметика се и даље јавља у именима неких математичких области 

(аритметичке функције, аритметика елиптичких кривих, основна теорема 

аритметике). У елементарној теорији бројева, се проучавају цели бројеви без 

коришћења техника из других области математике. Овде спадају питања дељивости, 

коришћења Еуклидовог алгоритма за израчунавање највећег заједничког 

делиоца, факторизације целих бројева у просте бројеве, проучавање савршених 

бројева и конгруенција. 

Дељивост је алгебарска особина целих бројева. Природан број  дељив је природним 

бројем  ако постоји природан број  такав да је . 

Канонска факторизација  

Teoрема 1: 

Ако је n природан број, онда је n производ простих фактора. 

Доказ: 

За прост број n тврђење важи очигледно, он је производ јединице и самог себе. 

Претпоставимо да тврђење важи за све сложене бројеве мање od n. Ако је број 

n сложен број, тада постоји цео број c такав да је 1<c<n, c|n (c дели n). Oзначимо 

са m најмањи од поменутих бројева n. Такав m не може бити сложен број, јер би 

тада постојао цео број k, такав да је 1<k<m, k|m, што би значило и k|n. Међутим, 

то је контрадикција са претпоставком да је m најмањи природан број који је 

делитељ бројa n. Дакле, број m је прост број. Означимо га са p1. Тада мора 

бити n=p1n1, где је 1<n1<n. Математичка индукција ће даље дати да се и 

број n1 може затим факторисати. Према томе, може се факторисати и полазни 

број n.  

У разлагању n = p1. . . pt се један дати прост број може појавити више пута као фактор. 

Због тога је уобичајено да у разлагању броја на просте чиниоце идентичне факторе 

"окупимо" у степене различитих простих бројева: 

n= p1
α1*p2

α2*…*pk
αk  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/Faktorizacija_celih_brojeva
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5
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Teoрема 2: 

Нека је n > 1 природан број чији је канонски облик:  

n= p1
α1*p2

α2*…*pk
αk 

Тада d|n ако и само ако је: 

d= p1 β1*p2 β2*…*pk βk 

 

где је 0 ≤βi≤αi за све 1≤i≤k.  

Доказ: 

Ако d|n, тада је n=dq за неко q∈ Z+. Одатле следи да се канонски облик броја n 

добија множењем канонских облика бројева d и q. То значи, између осталог, да 

је сваки прост фактор p који се појављује у канонском облику броја d са 

ненултим експонентом присутан и у n са ненултим експонентом, и при томе се p 

појављује у n са најмање оноликим степеном као у d. Отуда мора бити: 0 ≤βi≤αi 

за све 1≤i≤k. Такође тада је: 

q= p1 
α1-β1*p2 

α2-β2*…*pk 
αk-βk 

Број делилац природног броја n>0 означавамо са d(n). Приметимо да је број n прост ако 

и само ако је d(n) = 2. Функција d(n) се веома лако израчунава на основу канонског 

облика броја n. 

 

БРОЈ ДЕЛИЛАЦА 

Број делилацa броја n једнак је: 

d(n) = (α1 + 1)*(α2 + 1)*. . .*(αk + 1). 

Доказ: 

По претходном тврђењу, d је делилац броја n ако и само ако je 

d=p1
β1*p2

β2*…*pk
βk,1≤i≤k. Према томе, сваки низ бројева (β1,..., Βk) са датим 

ограничењима описује 1 делилац броја n. Основна теорема аритметике 

обезбеђује да различити низови експонената дају различите делиоци. Број βi се у 

том низу може изабрати на αi + 1 начина, како су сви ти избори независни, следи 

резултат. 
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Последица: 

Ако природан број n није потпун квадрат број његових делилаца увек је паран. 

Доказ: 

Ако број n није потпун квадрат то значи да је бар један експонент у 

факторизацији непаран, па ће кад му се дода један постати пaран и самим тим ће 

и број n бити паран. Исто тако ако је n потпун квадрат број његових делилаца је 

увек непаран. 

Ојлерова функција φ(n): 

 

У теорији бројева, Ојлерова фи функција φ(n) за позитивне целе бројеве n, је 

дефинисана као број позитивних целих бројева мањих или једнаких n, који су узајамно  

прости са n. 

На пример, φ(8)=4  јер постоји четри броја (1, 3, 5, 7), који су узајамно прости са 8.  

Ојлерова функција је добила име по швајцарском математичару Леонарду Ојлеру. Ова 

чињеница, заједно са Лагранжовом теоремом, даје доказ Ојлерове теореме. 

 

Рачунање Ојлерове функције: 

 За прост број p: φ(p)=p-1 

 За k-ти степен простог броја p: φ(pk)=pk-pk-1 

 За природан бpој n=x*y где су x и y узајамно прости: φ(n)= φ(x*y)= φ(x)* φ(y)

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9E%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://sh.wikipedia.org/wiki/Teorija_brojeva
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://people.dmi.uns.ac.rs/~dockie/tb/lnotes/tb03.pdf
http://srb.imomath.com/dodatne/TBr_JB%20MO_vb.pdf


    Kongruencije i primene 

Za cele brojeve a i b koji pri deljenju sa m≠0 daju iste ostatke kaže se da su kongruentni po 

modulu m. Simbolički se to piše: 

  a≡ b (mod m) 

Ako celi brojevi a i b daju različite ostatke pri deljenju sa m onda se kaže da nisu kongruentni 

po modulu m.  

Neka su a,b,c,d,x,y  proizvoljni celi brojevi, tada važi: 

a) a≡a(mod m) 

b) a≡b(mod m), b≡a(mod m) i a-b≡0 (mod m) su ekvivalentna tvrđenja. 

c) Ako je a≡b(mod m) i b≡c(mod m) onda je i a≡c(mod m). 

d) Ako je a≡b(mod m) i c≡d(mod m) onda je i ax+cy≡bx+dy(mod m) 

e) Ako je a≡b(mod m), onda postoji ceo broj q takav da je a=mq+b. 

f) Ako je a≡b(mod m) i c≡d(mod m) onda je i ac≡bd(mod m) 

g) Ako je a≡b(mod m) i d≡0(mod m) onda je a≡b(mod d). 

h) Ako je a≡b(mod m) onda je a
n
≡b

n
(mod m) 

Primer 1. Dokazati da je broj 2
33

+1 složen. 

Primetimo da brojevi 2 i -1 daju ostatak 2 pri deljenju sa 3. 

Pa važi: 

2≡-1(mod 3) 

2
33

≡(-1)
33

(mod 3) 

2
33

≡-1(mod 3) 

2
33

+1≡-1+1(mod 3) 

2
33

+1≡0(mod 3) 

Pa sledi da je broj 2
33

+1 deljiv sa 3, pa sledi da je on složen. 

Primer 2. Koliki je ostatak pri deljenju broja 2
2011

 sa 13. 

64=2
6
≡-1(mod13) 

2
2010

=2
6*335

 

(2
6
)
335

≡(-1)
2010

(mod 13) 

2
2010

≡-1(mod 13) 



2
2010

*2≡-1*2(mod 13) 

2
2011

≡-2≡11(mod 13) 

Pa odavde sledi da broj 2
2011

 pri deljenju sa 13 daje ostatak 11. 

Primer 3.  Kojom cifrom se završava broj 7
2006

. 

Poslednja cifra nekog broja je ostatak tog broja pri deljenju sa 10. 

Kako je: 

7
2
=49 

7
2
≡-1(mod 10) 

(7
2
)
1003

≡(-1)
1003

(mod 10) 

7
2006

≡-1(mod 10) 

7
2006

≡9(mod 10) 

Odavde sledi da je poslednja cifra broja 7
2006

 je 9. 

Primer 4. Odrediti poslednje dve cifre broja 99
12345

. 

99≡-1(mod 100) 

99
12345

≡(-1)
12345

(mod 100) 

99
12345

≡-1(mod 100) 

99
12345

≡99(mod 100) 

Poslednje dve cifre broja 99
12345

 su 9 i 9. 

Primer 5. Dokaži da je broj 3
2007

+1 deljiv sa 14. 

27≡-1 (mod 14) 

3
3
≡-1(mod 14) 

(3
3
)
669

≡(-1)
669

(mod 14) 

3
2007

≡-1(mod 14) 

3
2007

+1≡-1+1(mod 14) 

3
2007

+1≡0(mod 14) 

 



Primer 6. Dokazati da je 5
225

-5*3
48

 deljivo sa 8. 

5
2
≡1(mod 8) 

(5
2
)
112

≡1(mod 8) 

5
224

≡1
224

(mod 8) 

5
224

≡1(mod 8) 

5
225

≡5(mod 8) 

9≡1(mod 8) 

3
2
≡1(mod 8) 

(3
2
)
24

≡1(mod 8) 

3
48

≡1(mod 8) 

3
48

*5≡5(mod 8) 

5
225

≡5*3
48

(mod 8) 

5
225

-5*3
48

≡ 0(mod 8) 

Pa sledi da je broj 5
225

-5*3
48

 deljiv sa 8. 
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1 Резиме 

Старогрчки математичар Херон је био мислилац испред свог времена. Један од 

његових проналазака је била и формула за израчунавање површине троугла која и 

данас има широку примену. Циљ овог рада је да се боље упознамо са овом 

формулом.  

2 Ко је био Херон? 

Херон је био старогрчки математичар и инжењер. Живео је од око 10. до 70. године 

нове ере.  Радио је у музеју који је био у склопу светски познате Александријске 

библиотеке. Бавио се математиком, физиком, механиком и пнеуматиком, а такође је 

и један од оснивача кибернетике. Изводио је многобројне огледе и долазио до 

значајних открића која ће остати запамћена. Ипак многи његови радови  су 

временом изгубљени. 

Херонова открића: 

• Херонова кугла или еолипиле се сматра првом парном машином у историји. 

Грејао је куглу у којој је била вода. Када је вода прокључала пара је излазила из 

две цеви савијене у супротним смеровима што је проузроковало окретање кугле. 

• Херонова ветрењача која је покретала оргуље је један од првих примера 

коришћења енергије ветра. 

• Вероватно најкорисније Хероново откриће била је пумпа за воду која је сем за 

пиће служила и за гашење ватре. 

• Херон је уочио да светлост путује између две тачке увек најкраћом путањом 

(Лом светлости, касније назван Фермаов принцип). 

• Осмислио је једноставан начин за израчунавање корена било ког броја. 

• Једно од највећих Херонових достигнућа било је откриће замишљених тј. 

имагинарних бројева. 

• Херонова формула  

3 Шта је Херонов образац и како гласи? 

Херонов образац је формула која говори о односу површине и страница сваког 

неједнакостраничног троугла. Херонова формула је специјалан случај формуле 

Брамагупта за површину тетивног четвороугла, а обе формуле су специјалан случај 

Брештајндерове формуле за површину четвороугла. У оба случаја, Херонова 

формула се добија уколико се за једну од страница четвороугла претпостави да је 

дужине нула. 



 
 

3 
 

Херон је закључио да се површина било ког троугла може израчунати ако су нам 

познате само његове странице, а то је записао као: 

P = �s(s − a)(s − b)(s − c) 

Где је:   

- P - површина троугла, 

- s - полуобим трогла, 

- a, b, c - странице троугла. 

4 Доказ  

Постоји чак 17 начина да се докаже Херонов образац, помоћу тригонометријског 

идентитета, теореме контангенса, елиминацијом помоћних величина, 

елиминацијом висине, елиминацијом тригонометријске функције, Молвеидове 

формуле, комплесних бројева, али у овом раду биће приказан доказ преко 

Питагорине теореме. 

На слици 2 приказан је општи троугао који ћемо посматрати. Из Питагорине 

теореме знамо да је:  

b� = h� + d� и a� = h� + (c − d)� 

Одузимањем ових формула добијамо: 

a� − b� = h� + (c − d)� − h� − d� 

Упрошћавањем израза долазимо до: 

a� − b� = c� − 2cd 

Из тога је d: 

d = c� + b� − a�
2c  

Према Питагориној теореми имамо: 

h� = b� − d� 

Затим заменимо d: 

h� = b� − (c� + b� − a�
2c )� 

Израз упрошћавамо и групишемо уз помоћ разлике квадрата и квадрата бинома: 

h� =  (2cb − c� − b� + a�)(2cb + c� + b� − a�)4c�  



 
 

4 
 

h� =  (a� − (b − c)�)((b + c)� − a�)4c�  

h� =  (a − b + c)(a + b − c)(b + c − a)(b + c + a)4c�  

Ако уведемо s као полуобим то је: 

h� =  2(s − b) ∙ 2(s − c) ∙ 2(s − a) ∙ 2s4c�  

односно: 

h� =  4s(s − a)(s − b)(s − c)c�  

Формулу за површину троугла изједначавамо са кореном њеног квадрата: 

P = ch2 = �c�
4 ∙ h� 

У формулу за површину убацујемо добијену вредност за ℎ�: 

P = �c�
4 ∙ 4s(s − a)(s − b)(s − c)c�  

И на крају долазимо до истог решења као и Херон: 

P = �s(s − a)(s − b)(s − c) 

 

5 Примена 

Херонов образац се може применити у израчунавању дужине полупречника уписане 

кружнице. 

Површина троугла ABC је једнака збиру површина три мала троугла: 

P = P��� + P��� + P��� 

А површина малих троуглова је једнака половини производа странице троугла ABC 

и полупречника уписане кружнице, односно: 

P��� = cr2 , P��� = ar2   и  P��� = br2  

Убацивањем формула за мале троуглове у формулу за површину троугла ABC 

добијамо: 
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P = r(a + b + c)2  

P =  rs 

Изједначимо формулу за површину троугла са Хероновом формулом: 

rs = �s(s − a)(s − b)(s − c) 

Добили смо формулу за полупречник уписане кружнице: 

r = �s(s − a)(s − b)(s − c)s  

6 Херонове тројке 

Херон је први приметио да иако су странице троугла целобројне дужине површина 

троугла не мора бити целобројна вредност. Уколико су и странице и површина 

неког троугла целобројне те странице се називају Херонове тројке. Неки примери 

Херонових тројки су:  

(3, 4, 5), (5, 5, 6), (13, 14, 15), (11, 13, 20), (5, 29, 30). 

Дакле, Херонову тројку можемо дефинисати као тројку (a, b, c) природних бројева 

такву да троугао чије су странице a, b и c има целобројну површину. 

7 Закључак 

У каснијим периодима развоја математике пронађени су напредни алати за 

израчунавање површине, као што су тригонометрија или интегрални рачун. Ипак, 

Херонов образац се показао као одлично средство за брзо израчунавање површине 

геометријских фигура које се и сада користи. 



Летњи математички камп 
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Чевина теорема 

 

 

 

Чевина теорема (Ђовани Чева , италијански геометар 17.  века, 

1647-1734., теорема публикована 1678.) садржи значајно и дубоко 

својство троугла и трију конкурентих правих које има свој 

елегантан алгебарски еквивалент.  Пресеци висина троугла,  

тежишних линија,  симетрала углова,  као и других значајних 

правих троугла се могу извести из Чевине теореме,  тако да њихова 

метричка својства падају у други план.  

 

Чевина теорема 
 

Нека су на правама AB, CA, BC, страница троугла ABC дате тачке 

A1, B1, C1. 

Да би се праве AA1, BB1, CC1 секле у једној тачки или биле 

паралелне потребно је и довољно да је 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биографија 

 

Ђовани Чева (7. децембар 1647 - 15. јун 1734) је био италијански 

математичар познат по свом доприносу и раду у области у основне 

геометрије. Његов брат, Томазо Чева је такође добро познати 

песник и математичар. 

 

Живот 
 

 

Чева је стекао образовање на језуитском колеџу у Милану. Касније 

је студирао на Универзитету у Пизи, где је постао професор. 1686. 

постао је професор математике на Универзитету у Мантови и ради 

тамо до краја свог живота. 

 

 

Рад 
  

 

Чева је студирао геометрију већи део свог дугог живота. 1678., 

објавио је сада чувену теорему о синтетичкој геометрији у троуглу 

познатој као Чевина теорема. Објавио је ову нову теорему у De 

lineis rectis. 

 

 

Чева не само да је објавио своју теорему, већ је такође открио и 

објавио Менелаусову теорему.  

Чева је написао De Re Nummeraria 1711, што је била једна од првих 

књига математичке економије. 

 

 

 



Ђовани Чева је такође студирао примене механике и статике у 

геометријским системима. У једном тренутку, међутим, он је 

погрешио у претпоставци да су периоди осциловања два клатна у 

истом односу као и њихове дужине, али је касније схватио и 

исправио грешку. Чева је такође радио и на хидраулици. 1728, он је 

објавио Opus hydrostaticium које разматра његов рад на пољу 

хидраулике. У ствари, он је искористио своје знање хидраулике да  

заустави пројекат скретања реке Рено у реку По. 
 



                   KOMBINACIJE ,   VARIJACIJE ,  PERMUTACIJE 

 

Kombinatorika je grana čiste matematike koja se bavi proučavanjem objekata. 
Povezana je sa mnogim drugim granama matematika poput: algebre, teorije 
verovatnoće i geometrije. Aspekti kombinatorike uključuju prebrojavanje objekata koji 
ispunjavaju određene kriterijume, određivanje da li neki kriterijum može biti ispunjen, 
nalaženje najvećih ili najmanjih objekata i nalaženje algebarskih struktura u koje ovi 
objekti spadaju. 

 

UVODNI ZADATAK:  Pretpostavimo da smo u prvom potezu stavili skakača na polje a1 
šahovske table (dimenzije 8*8). Da li se skakač može kretati po šahovskoj table tako da 
u sledeća 63 poteza stane na svako od preostalih polja I na kraju završi na polju h8? 

Rešenje 

Primetimo da se posle svakog posle svakog poteza boja na kom je skakač polja menja. 
Polje a1 na kom je skakač posle prvog poteza je crno. Prema tome posle svakog poteza 
čiji je redni broj neparan skakač će biti na belom polju. Kako je polje h8 crno, a broj 
preostalih poteza neparan to je nemoguće da skakač završi na crnom polju. 

 

Najvažnije formule koje se koriste pri rešavanju zadataka iz kombinatorike su : 

Faktorijal 

n ! = n * (n-1)* (n-2) *…* 1               0! = 1 

Binomni koenficijent 

��
�� = �!

�!∗��	�
!
  за k � {0, 1, 2, 3… n} 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              KOMBINACIJE 

U matematici, kombinacije su odabiranje članova nekog skupa gde redosled ređanja 
članova nije važan. 

 

PRIMER 1. Ako se registarske oznake automobile sastoje od 2 slova, iza njih 
četvorocifreni broj, na koliko načina se mogu izabrati tablice? 

Rešenje 

Broj kombinacija kod slova je 30 * 29, a kod brojeva 10*10*10*10, a sve to ukupno daje 
30*29*104 mogućnosti. 

 

PRIMER 2.  Na koliko načina se može podeliti 8 identičnih svezaka, 9 identičnih 
olovaka, 10 identičnih knjiga može podeliti trojica učenika tako da svaki od njih dobije 
bar po jedan predmet svake vrste? 

Rešenje  

Koristeći sličan način rada kao u predhodnom primeru dobijamo da je broj rešenje 
jednak ��

��*�
��*��

�� = 21168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   PERMUTACIJE 

 

U kombinatorici, permutacija se obično shvata kao niz koji sadrži svaki element datog 
konačnog skupa jednom i samo jednom, ili premeštanje datih članova. 

 

PRIMER 1.   Koliko ima različitih permutacija od elemenata skupa {1, 2, 3, 4, 5, 6}, u 
kojima broj 1 nije na prvom mestu, a broj 2 ni na prvon ni na drugom mestu? 

Rešenje 

Broj 2 se može nalaziti na tri različita mesta, a pošto broj 1 ne moše da se nalazi na 
mestu 2 I on može biti na tri mesta, pa nam za permutovanje ostala tri broja ostaju tri 
mesta. To možemo uraditi na 3! = 6 načina. Ukupno traženih kombinacija ima 3*3*6=54 
načina.  

 

 

PRIMER  2.   Neka je n broj šestocifrenih brojeva čije cifre pripadaju skupu {1, 2, 3, 4, 5, 
6} i koji imaju bar 2 jednake cifre. Koliko ima traženih brojeva ? 

Rešenje  

Šestocifrenih brojeva sa ciframa iz datog skupa brojeva ima 66, a šestocifrenih brojeva 
gde su sve cifre različite ima 6!. Pa traženih brojeva ima 66- 6!. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             VARIJACIJE 

Varijacije su odabiranje članova nekog skupa, gde je za razliku od kombinacija redosled 
bitan. 

PRIMER  1.  Koliko ima permutacija slova od reči KORIDA u kojima su suglasnici 
poređani po azbučnom redu? 

Rešenje  

Pošto su suglasnici u ovoj reči K, R, D oni bi trebalo da budu poređani u sledećem 
redosledu : D, K, R i pošto je to jedini redosled kojim ta slova mogu stajati njih možemo 
označiti samo sa C i izračunti koliko ima permutacija od slova C, O, C, I, C, A. Ovo znači 
da ćemo iyračunati koliko ima permutacija od 6 slova pri čemu se tri ponavljaju. Takvih 

slučajeva ima  
�!

�! ∗ �! ∗ �! ∗ �!
 = 120. 

 

PRIMER 1.  Na koliko različitih načina troje dece mogu podeliti 12 lešnika, ali tako da 
svako od njih dobije bar pojedan lešnik? 

 

Rešenje: 

Poređajmo u niz ovih 12 lešnika. Uočavamo 11 mesta između njih gde možemo staviti 2 
podeone pregrade kako bismo podelili tu grupu na 3 dela. Ovu podelu možemo obaviti 
na ���

� � načina. 

 



Конгруенција 

 

Конгруенција се односи на дељивост бројева. Она такође 

повезује дељеник, делилац и остатак при дељењу у скупу 

целих бројева (Z). 

Ако је број а конгруентан са бројем b по модулу m онда се 

може записати овако: 

а≡b (mod m), а при томе мора да важи: 

а≡Z, b≡Z и m≡N тј. а и b морају бити цели бројеви, док m 

мора бити природан. 

 

Како знамо да су бројеви конгруентни ? 

 

Бројеви а и b су конгруентни по модулу m само ако и а и b 

дају исти остатак при дељењу са m. То јест мора да важи: 

a=m*c+r 

b=m*d+r 

И при томе: 

m≡N, a,b,c,d≡Z и r≡N. 

У овом случају r је остатак при дељењу са m. 

 

Ево и једног примера: 

Узмимо на пример бројеве 10 и 13. 

Да ли су они конгруентни по модулу 3 ? 

 

 



То можемо лако проверити на следећи начин: 

 

10:3=3(1) 

13:3=4(1) 

 

Како је остатак при дељењу оба броја са 3 исти можемо 

рећи да су бројеви 13 и 10 конгруентни по модулу 3 и 

записати: 

 

13≡10(mod 3) 

 

Поставља се питање да ли су бројеви конгруентни са самим 

собом ? 

 

 

Наравно да јесу, јер исти бројеви дају исти остатак при 

дељењу било којим бројем. Тако да увек важи: 

а≡а(mod m) 

  

Такође важи и: 

а b(mod m) b b a(mod m)≡ ≡  

аab(mod m), b c(mod m) b a c(mod m)≡ ≡  

а b(mod m), c d(mod m) b a+c b+d(mod m)≡ ≡ ≡  

а b(mod m), c d(mod m) b a*c b*d(mod m)≡ ≡ ≡  

Да бисмо лакше одредили да ли су нека два броја 

конгруентна можемо користити следеће правило: 



Бројеви а и b су конгруентни по модулу m ако је њихова 

разлика дељива са m. Математички бисмо то могли 

приказати овако: 

(а-b)/m ≡ Zb a≡b(mod m) 

Помоћу овог правила најчешће се одређује тачност неких 

исказа. 

Ево и неких примера: 

a) 252≡24(mod 3) 

252-24=228 

Како је 228 дељиво бројем 3 следи да су бројеви 252 и 24 

конгруентни по модулу 3 па је исказ тачан. 

b) 342≡20(mod 3) 

342-20=322 

Како 322 није дељиво бројем 3 следи да бројеви 342 и 20 

нису конгруентни по модулу 3 па исказ није тачан. 

 

Једна од теорем о конгруенцији гласи: 

а≡b(mod m) b a*c≡b*c(mod m) b a*c≡b*c(mod mc) 

где важи а,b,c ≡ Z и m ≡ N. 

 

 

 



Ево и доказа: 

 

а≡b(mod m) b mk=a-b 

где важи k ≡ Z, k ≠ 0 

ако израз mk=a – b добићемо: 

mck=ac-bcb ac≡bc(mod mc) 

што је требало и доказати. 

 

Ево и примера: 

3≡5(mod 2) b3*7≡5*7(mod 2*7) 

А да је ово тачно можемо лако и показати: 

21≡35(mod 14) 

21:14=1(7) 

35:14=2(7) 

Како је у оба случаја остатак 7 следи да су бројеви 21 и 35 

конгруентни и тиме је доказ завршен. 

О конгруенцији би имало још много тога да се прича, али 

бих се сада задржао на овоме. 
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1. UVOD  

 

Leonardo Fibonači (oko 1170-1250) poznat je i  kao Leonardo iz Pize, 

ili Leonardo Pizano. Rođen je u Pizi. Njegova majka je umrla kada je imao devet 

godina, a otac je radio u severnoj Africi kao trgovac. Leonardo bi često odlazio kod 

njega i pomago mu, pa je tako naučio arapski brojevni sistem. Živeo je u 

mediteranskom gradu Bužiju, gde je podučavao matematiku ali je često i putovao kako 

bi učio od vodećih matematičara toga vremena. U svojoj 32. godini života (1202.), 

objavio je rad „Liber Abaci“ i upoznao Evropu sa arapskim brojevnim sistemom. Ta 

knjiga je u tadašnjoj Evropi bila prva zvanična prezentacija brojeva koje danas 

koristimo. 

 

 

2. FIBONAČIJEV NIZ 

 

Pored titule jednog od vodećih matematičara, Fibonači je danas najpoznatiji zbog 

niza brojeva koji je pronašao i objasnio u svojoj knjizi  „Liber Abaci“, a dobijen je iz 

„problema zečeva“. Trebalo je utvrditi brzinu kojom se zečevi razmnožavaju u idealnim 

uslovima. Par zečeva (mužjak i ženka) stavljen je u kavez. Zečevima je dozvoljeno da 

se pare na kraju meseca, tako da se na kraju drugog meseca rađa još jedan par 

zečeva.  

Pretpostavimo da zečevi nikada ne umiru i da  

ženka uvek rađa par zečeva (jednog mužjaka  

i jednu ženku) svakog drugog meseca nadalje.  

Koliki će biti broj zečeva nakon jedne godine? 

 

Na ovoj slici se pokazuje kako će broj parova  

zečeva rasti tokom godine.  

 

 

Taj porast se beleži kao interesantan niz brojeva: 

1, 1, 2, 3, 5, 8 ,13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. . . 



 

Fibonačijevi brojevi formiraju niz koji je definisan na sledeći način: 

 

Fn=�  0                    ako je n=0
1                    ako je n=1

Fn-2+Fn-1    ako je n>1

� 
 

Prvih dvadeset članova niza su: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 

610, 987, 1597, 2584, 4181. 

       Ovaj niz je danas poznat kao Fibonačijev niz i definiše se na sledeći način: prva 

dva člana niza su brojevi 0 i 1, a svaki sledeći član se računa po formuli Fn= Fn -1 + 

Fn - 2. To jest, svaki član niza (veći od 1) jednak je zbiru prethodna dva. Dakle, za 

poznavanje ovog niza su najvažnija prva dva člana F1 i F2, a ostali se mogu dobiti po 

gore navedenoj formuli. 

 

Oznaka člana u nizu F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Fibonaccijev niz 1 1 2 3 5 8 13 

 

Ako svaki broj iz niza podelimo sa svojim prethodnikom dobićemo sledeće količnike: 

  

2/1    = 2 

3/2   = 1.5 

5/3   = 1.666… 

8/5   = 1.6 

13/8   = 1.625 

21/13                          = 1.6153846… 

34/21                          = 1.61904... 

Može se uočiti da je, sem za nekoliko prvih brojeva, količnik   konstantan i da oscilira 

oko 1,6.... Za odnos brojeva 89:55 

φ = 1.6180339887498948482045  ili zaokruženo  = 1,618 

3. FIBONAČIJEV NIZ U PRIRODI 

 



Fibonačijev niz se grafički predstavlja crtanjem kvadrata. Počinjemo sa dva kvadrata 

dužine stranice 1, koje nacrtamo jedan do drugog. Zatim iznad ta dva kvadrata 

nacrtamo kvadrat dužine stranice 2 (1+1=2). Zatim pored tako dobijenog pravougaonika 

1+2 nacrtamo kvadrat dužine stranice 3 . Ako nastavimo sa dodavanjem novih kvadrata 

na sliku, takvih da je stranica novog kvadrata jednaka zbiru dužina stranica prethodna 

dva, dobijamo kvadrate čije su dužine stranica jednake brojevima Fibonačijevog niza. 

Kada u tako dobijene kvadrate ucrtamo kružne lukove, dobijamo spiralu koja se 

pojavljuje u prirodi (galaksija, puževi, uključujući i koščicu “puž” u ušima, kod biljaka, 

grananje, cvetanje, listanje, pupoljci, šišarka…). Npr. semenke u glavi suncokreta 

raspoređene su tako da obrazuju Fibonačijeve spirale koje nastaju kao luk unutar 

kvadrata sa stranicama koje odgovaraju elementima Fibonačijevog niza. Ako se 

prebroje spirale dobiće se Fibonačijev broj, takođe ako se podele spirale koje idu prema 

levo sa spiralama koje idu prema desno dobiće se dva Fibonačijeva broja.  

Svaka pčelinja zajednica sastoji se od kraljice, par trutova i puno radnika. Ženke 

pčela imaju dva roditelja kraljicu i truta. Trutovi se pak roje iz neoplođenih jajašca. To 

znači da imaju jednog roditelja. Fibonačijev niz označava trutovo porodično stablo u 

kom on ima jednog pretka, zatim dva, pa tri itd.….  

Neke bolesti (mononukleoza) napreduju sa istim vremenskim intervalima,  

 

Fibonačijev niz je primenjen prilikom izgradnje piramida i pomoćnih objekata oko njih 

(kompleks piramida u Gizi).  

 

 

Ljudi su od uvek pokušavali da utvrde odnose delova tela. Stari Egipćani su 

koristili širinu dlana kao mernu jedinicu za prikazivanje proporcija ljudskog tela. Telo 

sadrži ukupno 24 dlana,glava sadrži 3 dlana, do polovine tela je ukupno 12 dlanova itd. 

Kada se pogledamo u ogledalo vidimo Fibonačijev niz. Naše telo se sastoji od 

brojeva 1, 2, 3 i 5. Imamo jedan nos, dva oka, tri segmenta svakog uda i pet prstiju na 

svakoj ruci. Rastojanje od tla do pupka osobe se odnosi prema rastojanju od pupka do 

vrha glave što je antički ideal lepote. Kosti čovekovog prsta se redom odnose kao 

2:3:5:8, što su Fibonačijevi brojevi. U sličnim su odnosima čovekova podlaktica i ruka, 

podkolenica i noga, visina glave i visina glave zajedno sa vratom itd.  

 



4. ZAKLJUČAK 

 

Zahvaljujući važnosti rada Fibonačija, koga je bio svestan tadašnji rimski 

imperator Frederick II, izgrađen je Univerzitet u Napulju 1224. godine. Fibonačijevi 

brojevi smatraju se za „jezik prirode“ jer je gotovo sve u univerzumu povezano sa njima. 

Fibonačijev niz pominje se u mnogim filmovima, knjigama („Da Vinčijev kod“), muzici ( u 

nekim pesmama pominju se brojevi niza, u drugim predstavljaju taktove ili stihove i 

note), zastupljen je u građevini, danas ima praktičnu primenu u informatici (konkretno u 

tehnikama pretraživanja i organizovanja podataka) i interesantan je matematičarima 

svih vremena. 
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Značajne tačke trougla (podsetnik) : 

1. Težište trougla 

 

Težište   trougla     nalazi se u preseku tri težišne 
duži     ,     i    . 

Tačke    ,    i    su središta stranica    ,    i   . 

 

 

2. Ortocentar trougla 

Ortocentar   trougla nalazi se u preseku visina 

   ,     i    . 

Tačke       i    su podnožja visina. 

 

 

 

 

3.  Centar opisanоg krugа trougla          4. Centar upisanog kruga trougla                                                                                                                                                      

                        

Centar opisanog kruga   trugla nalazi                  Centar upisanog kruga   nalazi se 

u  se u preseku simetrala stranica trougla.   preseku simetrala uglova trougla. 
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Ojlerova prava 

 

Ojler je 1765. godine ustanovio da su centar opisane kružnice oko trougla, težište 

trougla i ortocentar uvek tri kolinearne tačke koje se u slučaju jednakostraničnog 

trougla poklapaju. U njegovu čast ta prava se zove Ojlerova prava. 

Teorema 1 : U trouglu tačke težište, ortocentar i centar opisanog kruga 

su kolinearne tačke.Težište se nalazi između ortocentra i centra 

opisanog kruga , a na dvaput je većem rastojanju od ortocentra nego od 

centra opisanog kruga (važi   –   –   i    =       ) . Ova prava naziva 

se Ojlerova prava. 

Dokaz: Neka su   i   težište i centar opisane kružnice i neka je   tačka 

na pravoj    takva da je    =        i   –   –   . Neka je    središte 

stranice    (slika 1). Trouglovi      i     su slični, zato što važi:           

∢      ≅ ∢    i     ∶    =    ∶    =   ∶   . Odatle dobijamo da su 

uglovi  ∢     ≅ ∢    , a odatle sledi da su prave     i    paralelne. 

Pošto je    ⊥    dobijamo da je i    ⊥   . Analogno dobijamo da su i 

prave         visine trougla pa se tačka   poklapa sa ortocentrom,        

tj.   ≡  . ∎ 
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Fojerbahova kružnica 
 

Fojerbah je otkrio da podnožja visina trougla kao i središta duži koje spajaju 

ortocentar sa temenima trougla (Ojlerove tačke) pripadaju istoj kružnici, a Ojler je 

1765. godine pokazao da ta kružnica sadrži i središta stranica trougla. Nju nazivamo 

Fojerbahovom (ili Ojlerovom) kružnicom, a ponekad koristimo i termin kružnica devet 

tačaka. 

Ojlerove tačke trougla – središta duži koje spajaju ortocentar trougla sa 

njegovim temenima .  

 
 
 Fojerbahov krug trougla     je 

krug koji sadži središta stranica, 
podnožja visina i  Ojlerove tačke 

trougla. 
 
 
 

 Ojlerova prava sadrži težište, 
ortocentar, centar opisanog kruga i 
centar Fojerbahovog kruga trougla 
   . 

 

 

 

 

Radi dokaza naredne teoreme , moramo imati u vidu sledeća tvrđenja : 

1) Srednja linija trougla (duž koja spaja sredine dveju stranica) 

paralelna je trećoj stranici i jednaka njenoj polovini. 

 

2) Hipotenuza pravouglog trougla je prečnik opisanog kruga oko tog 

trougla. 
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Teorema 2 : U trouglu se središta stranica, podnožja visina i Ojlarove 

tačke nalaze na istom krugu. 

Dokaz : Pokazaćemo najpre da važi tvrđenje: ako je   ortocentar 

trougla     i ako su   ,   ,   ,    središta duži   ,   ,   ,    tada je 

četvorougao           

pravougaonik. 

 Duži      i      su srednje 

linije trouglova     i     i 

odgovaraju istoj ivici    pa su 

kao takve podudarne i paralelne 

(     ≅      = 
 

 
  ;     

     ,     ∥   . Dakle, 

četvorougao          je paralelogram. Dovoljno je dokazati još i da mu 

je jedan ugao prav. Duž      je srednja linija trougla    , pa je 

paralelna sa   , tj. sa visinom trougla iz temena  . Dakle,      je 

normalna na ivicu   , odnosno njoj paralelnu duž     , pa je 

paralelogram           zaista pravougaonik.  

Slično, ako je    središte ivice 

   i    središte duži   , tada 

je i          takođe 

pravougaonik. Kako je 

     zajednička dijagonala tih 

pravougaonika, oko njih se 

može opisati krug k( ,    ) 

nad      kao prečnikom, gde 

je   presek dijagonala pravougaonika. Ostaje da dokažemo da i 

podnožja visina pripadaju tom krugu. Duži      ,      i      su 

istovremeno prečnici datog kruga i hipotenuze touglova      
  ,      

  i 

     
 . Odatle vidimo da je cantar opisanih krugova ovih trouglova 

očigledno tačka   koja se nalaze na polovini hipotenuze, tj. prečnika 

kruga k( ,    ). Iz toga sledi da tačke       i   pripadaju istom krugu 

k( ,    ) kao i tačke       ,  ,        i   . ∎ 
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Da bismo dokazali teoremu 3 potrebno je da prethodno dokažemo 

nekoliko tvrđenja. 

Tvrđenje br. 1 : Tačke simetrične ortocentru trougla u odnosu na 

sredine stranica trougla pripadaju kružnici opisanoj oko trougla. 

Dokaz: Ako je    tačka centralno simetrična 

ortocentru u odnosu na    (središte stranice 

  ) važi da je    =     , a pošto važi i 

   =    onda je četvorougao       

paralelogram pošto mu se dijagonale polove. 

Odavde sledi  ∢     = ∢    =      -   

(četvorougao      je tetivan pa je ∢    =   ), 

a to znači da su ∢     i ∢    suplementni 

     ∈ (A, B, C) , na isti način se dokaže i 

  ∈               ∈              ∎ 

 

Tvrđenje br. 2 : Rastojanje od temena do ortocentra trougla dvaput je 

veće od rastojanja centra opisane kružnice od naspramne stranice. 

 

Dokaz: Ako pogledamo prethodnu sliku 

videćemo da se na isti način dokazuje da 

je četvorougao       paralelogram, pa je  

     ∥    ∥     i     =     , a iz 

paralelnosti sledi da su     i     normalne 

na    što znači da je četvorougao        

pravougaonik, a dijagonala     tog 

pravougaonika prečnik oko njega opisanog 

kruga. Upoređujući ove dve slike, vidimo 

da je     ≡   . Odavde sledi da je        

        =      gde   ∈          i    je prečnik te kružnice. Tada je 

    srednja linija trougla     odakle sledi     =       . ∎ 
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Teorema 3 :  Neka su   i   redom centar opisane kružnice i ortocentar 

trougla     i neka je k( ,r) Ojlerova kružnica za trougao    . Tada je   

sredina duži    i r = 
 

 
   , gde je   poluprečnik opisane kružnice. 

Dokaz: Iz tvrđenja br.    imamo da važi  

   =     =     ⟹        je paralelogram. 

     i    se polove i njihovu presečnu tačku 

obeležimo sa   . Iz teoreme 2 dobijamo da 

se tačka   (centar Fojerbahovog kruga) 

nalazi na sredini duži      . Sada dobijamo 

da se tačke   i   poklapaju. Iz tvrđenja br. 1 

sledi     =     i      ∥     , pa je        

paralelogram. Odatle sledi      =   ,              

tj.     =   . ∎ 

Još jedna zanimljivost koja se tiče Fojerbahovog kruga, a koju nećemo 

dokazivati jeste Fojerbahova teorema, objavljena 1822. godine. 

Fojerbahova teorema Fojerbahova kružnica dodiruje upisanu i sve tri 

spolja pripisane kružnice datog trougla. Pri tome upisana kružnica 

dodiruje Fojerbahovu kružnicu iznutra, dok je pripisane kružnice dodiruju 

spolja. 

 

Centar spolja pripisanog kruga nalazi se u 

preseku simetrala spoljašnjih uglova. 

 

 

 

Fojerbahov krug koji dodiruje   

spolja pripisane kružnice i upisanu 

kružnicu . 
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Uvod: 

Definicija: Neka je dat prirodan broj m>1. Dva cela broja a i b su 

kongruentna po modulu m ako daju isti ostatak pri deljenju sa m. 

Pišemo � ≡ �(��� �) 

Evo nekih logičnih tvrđenja: 

1. a≡b(mod m) akko je a=b+mt, za neki ceo broj t 

2. a≡b(mod m) akko je a-b=mt, za neki ceo broj t 

3. Kongruencija je ekvivalentna relacija u skupu celih brojeva 

4. a≡b(mod m)  i c≡d(mod m), onda je ax+cy≡bx+dy(mod m), za 

svaka dva cela x I y 

5. a≡b(mod m) i c≡d(mod m), onda je ac≡bd(mod m) 

6. a≡b(mod m) i m=kd, onda je a≡b(mod d) 

Ostaci kvadrata: 

 Mogući ostaci potpunih kvadrata: 

Mod 3: 0, 1 

Mod 4: 0, 1 

Mod 5: 0, 1, 4 

Mod 6: 0, 1, 3, 4 

Mod 7: 0, 1, 2, 4 

Mod 8: 0, 1, 4 

Mod 9: 0, 1, 4, 7 

Zadatak: Ako je �
 + �
 deljivo sa 21, dokazati da je deljivo sa 441. 

Iz tablice ostataka kvadrata pri deljenju sa 3 vidimo da a I b moraju biti 

deljivi sa 3 da bi �
 + �
 bilo deljivo sa 3,  stoga je �
 + �
 deljivo sa 9.  



Takodje vidimo da a I b moraju biti deljivi sa 7 jer bi u drugim 

slucajevima �
 + �
 bilo kongruentno sa 1, 2, 3, 4, 5, ili 6 po modulu 7, I 

zbog toga je �
 + �
 deljivo sa 49.  

 

Mala Fermaova teorema:  

Ako je p prost broj i a ceo broj koji nije de≡iv sa p, onda je ���≡ 1 (mod 

p). Ova teorema se često zadaje i u obliku ��≡ a (mod p), gde je p prost 

broj, a a proizvo≡an ceo broj. Mala Fermaova teorema nalazi praktičnu 

primenu u računarstvu: za potrebe kodira≡a potrebno je odrediti velike 

proste brojeve (jedini 100% efikasan način za ustanov≡ava≡e složenosti 

nekog broja n je Eratostenovo sito, odnosno potebno je ispitati da li je 

de≡iv sa nekim prostim brojem ma≡im ili jednakim od √�, ali taj 

postupak traži veoma mnogo vremena) i tada ako nam neki 

”pseudoprost” broj da rezultat male Fermaove teoreme za nekoliko (što 

više to bo≡e — veća je verovatno a da je taj broj zaista prost) različitih 

vrednosti a onda ga možemo smatrati kao prost za generisa≡e nekog 

koda.  

Ferma je objasnio ovu teoremu bez dokaza. Prvi koji je dao dokaz je bio 

Gotfrid Lajbnic, u rukopisu bez datuma, gde je napisao da je znao dokaz 

pre 1683. 

 

 

 

 

 

 

 



Ojlerova teorema: 

x=��
���


�� … ��
�� 

Definišimo ≡(x) kao broj prostih činioca broja x (ojlerova funkcija); 

≡(x)=� �1 − �
��

� �1 − �
��

� … (1 − �
��

) 

Ojlerova teorema: 

Za svaka dva uzajamno prosta broja a I x, važi 

��(�)≡1(mod x) 

Vilsonova teorema: 

Za svaki prost broj p, (p-1)!≡-1(mod p) 
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Скупови – увод 
Скуп је математички појам који се не дефинише, већ се сматра основним појмом. Скуп је 

одређен ако су познати његови елементи. 

Следеће ознаке описују скупове: 

 a ∈ A – a припада скупу А 

 a ∉ A – a не припада скупу А 

 А = �а|а има својство τ� – А је скуп свих елемената са својством τ 

 А ⊂ В – А је подскуп од В 
 А = В ⟺ �А ⊂ В� ∧ �B ⊂ A� 
 A� ∪ A� ∪ A� ∪ … ∪ A� = ��|� ∈ A� ∨ � ∈ A� ∨ � ∈ A� ∨ … ∨ � ∈ A�� 
 A� ∩ A� ∩ A� ∩ … ∩ A� = ��|� ∈ A� ∧ � ∈ A� ∧ � ∈ A� ∧ … ∧ � ∈ A�� 
 A ∕ B = ��|� ∈ A ∧ � ∉ B� 
 P�A� – скуп свих подскупова А 

Функција је пресликавање скупа А у В, и обележава се �: A ⟶ B 

1-1 функција: За сваки пар ���, ��� такав да важи �� ≠ ��, важи и ����� ≠ ����� 

НА функција: За сваки -, - ∈ B, постоји � такав да - = ���� 

Бијекција је 1-1 и НА функција 

n-торка елемената скупа А је скуп од n елемената који сви припадају скупу А. 

Декартов производ скупова је скуп свих n-торки ���, ��, … , ��� скупа A� ∪ A� ∪ … ∪ A�, 

таквих да �� ∈ 0�, �� ∈ 0�, … , �� ∈ 0� и обележава се 0� × 0� × … × 02, специјално важи А2 = A × A × … × A, где се у једнакости А понавља n пута. 

Теорема 1: Коначни скупови А и В су исте величине ако постоји бијекција �: A ⟶ B 

Теорема 2: За коначне скупове А и В важи |А| = 3 ⋅ |B| ако за сваки а ∈ А   ∃-�, -�, … , -6 ∈ B 

Теорема 3: За коначни скуп А важи |А| = |А�| + |А�| + ⋯ + |А2|, aко А = A� ∪ A� ∪ … ∪ A� 

Теорема 4: За коначне скупове А�, А�, … , А2 важи |A� × A� × … × A�| = |А�| ⋅ |А�| ⋅ … ⋅ |А2| 
Варијација 
k-варијација елемената скупа А је k-торка елемената скупа А, тј. елемент скупа А2. 

Пример 1: Све 3-варијације скупа А={a,b,c,d} су:  
aaa, aab, aac, aad, aba, abb, abc, abd, aca, acb, acc, acd, ada, adb, adc, add 

baa, bab, bac, bad, bba, bbb, bbc, bbd, bca, bcb, bcc, bcd, bda, bdb, bdc, bdd 

caa, cab, cac, cad, cba, cbb, cbc, cbd, cca, ccb, ccc, ccd, cda, cdb, cdc, cdd 

daa, dab, dac, dad, dba, dbb, dbc, dbd, dca, dcb, dcc, dcd, dda, ddb, ddc, ddd 

3-варијација четворочланог скупа има 43=64. 

Теорема 5: k-варијација n-точланог скупа има kn. 

Доказ: 

Замислимо k-варијацију као група k кутија, у коју може стати сваки од n елемената. За 

сваку кутију имамо n могућности, па је број начина за попуњавање кутија n • n • … • n. 

Варијација без понављања 
Варијација без понављања је варијација у којој не постоје два једнака елемента. Као 

последица, није могуће да број елемената буде мањи од дужине варијације. Број k-

варијација n-точланог скупа је 
2!�2:6�!. 



Пермутација 
Пермутација n-точланог скупа је n-варијација n-точланог скупа. Број пермутација је увек 

n!. 

Пример 2: Пермутација трочланог скупа {a,b,c} има 6. То су: 
abc, acb, bac, bca, cab, cba 

 

Kомбинација 
k-комбинација n-точланог скупа А је подскуп скупа А дужине k. k-комбинација n-точланог 

скупа А има ;26< – n над k. 

=>3? = >!3! ⋅ �> − 3�! 
Пример 3: Колико има подскупова скупа A={a,b,c}? 

A30D + A31D + A32D + A33D = 3!0! ∗ 3! + 3!1! ∗ 2! + 3!2! ∗ 1! + 3!3! ∗ 0! = 66 + 62 + 62 + 66 = 1 + 3 + 3 + 1 = 8 

 

Занимљиве једнакости 

=>3? = = >> − 3? = >!�> − 3�! 3! 
Исти је број подскупова дужина k и n-k скупа дужине n. 

 

J =>K ?
2

LMN
= 22 

Свих подскупова скупа дужине n има 22. 

Доказ: 

У сваком подскупу неки елемент скупа А дужине n може да се налази, а може и да се не 

налази. Сада знамо да за сваки елемент скупа А имамо 2 могућности, па за све имамо                    2 ∗ 2 ∗ … ∗ 2 = 22 могућности. 

 

�� + -�2 = J =>K ? �L-2:L
2

LMN
 

Пример 4:  

�� + -�� = A20D �� + A21D �- + A22D -� = �� + 2�- + -� 

 

  



Паскалов троугао 
Паскалов троугао је троугао у ком је вредност елемента једнака збиру два елемента изнад 

њега: 
1 

1 1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

... 

 

Троугао се може представити и овако: ;NN<  ;�N< ;��<  ;�N< ;��< ;��<  ;�N< ;��< ;��< ;��<  

... 

Дакле, важи =OP? =
QR
S
RT U = 0 ⟹ ;NN<

W = 0, U ≠ 0 ⟹ ;ON<
W = U, U ≠ 0 ⟹ ;OO<

W ∈ �0, U�, U ≠ 0 ⟹ =O:�P:�? + =O:�P ? 
X 

Паскалов троугао је значајан, јер n-ти ред представља коефицијенте (n-1)-тог степена 

бинома. Захваљујући њему, израчунавање коефицијената степена бинома је далеко лакше. 



Маша Тиосављевић 

Математичка гимназија, Београд 
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Потенција тачке у односу на кружницу 

 

 

Нека је дата кружница k и тачка P у равни ове кружнице и нека произвољне праве p и q, 

које садрже тачку P, секу ову кружницу у тачкама А и B, односно C и D. Производ дужи 

PA и PB, односно PC и PD, које кружница одређује на свакој од сечица, које садрже исту 

тачку P,  константан је. 

Следи доказ написаног тврђења, које се показало као доста корисно при решавању 

сложенијих задатака. 

Нека је k(A, r) кружница и p, q праве кроз тачку B такве да p ∩ k = {C, D} и q ∩ k = {E, F}. 

Размотрићемо два могућа случаја.  

1) Када  В лежи у унутрашњости круга k; 

2) када В лежи у спољашњости круга k. 

Ово тврђење се доказује једноставно, користећи сличност троуглова. Позабавићемо се, 

најпре, првим случајем који је приказан на слици лево.  

  

 

 

 

 

                                                            

 

 

Множењем једначине са BE и BC, добијамо да је BC • BD = BF • BE.  

Сада треба да размотрити други случај, када тачка В не припада кругу, већ је у 

спољашњости кружнице k. То изгледа овако:  



                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Множењем, аналогно (позивањем на први случај), добијамо следеће- BC • BD = BF • BE. 

Овим смо доказали да је производ датих дужи константан. Шта то значи?  

Наиме, посматрајмо произвољну праву р која садржи тачку В и сече круг у тачкама C и D.  

Као што смо доказали, производ дужи BC и BD је константан. Одабраћемо још једну праву 

која садржи В и сече кружницу у произвољним тачкама F и Е. Важно је напоменути да није 

битно где ће оне бити, производ ВF и ВЕ је одређен, константан, ма где се те тачке 

налазиле. Зато ћемо узети овај случај. 

Знамо да важи BC • BD = BF • BE.    

Са слике можемо да уочимо следеће: 

BE = AB – AE = AB – r 

BF = AB + AF = AB + r 

Дакле, њихов производ ће бити једнак  

BF • BE = (AB + r) • (AB – r) = АВ² – r² 

Уколико бисмо посматрали случај када је тачка В унутар круга, сличним поступком бисмо 

добили да је r² – АВ²  једнако поменутом производу. Дакле, да сумирамо речима.  

Производ датих дужи, за који смо утврдили да је константан, једнак је апсолутној 

вредности АВ² – r².  

Апсолутна вредност разлике АВ² – r² назива се потенција тачке В у односу на кружницу k.  



Ово тврђење је доста корисно у конструкцијским задацима, може их драстично олакшати. 

Битно је поменути да тврђење важи и у супротном смеру. 

 Ако се праве p и q секу у тачки  P, ако тачке A и B припадају правој p, а тачке C и D правој q и ако 

је  PA • P B = PC • PD,  тада тачке A, B, C и D припадају истој кружници. 

 

Коришћена литература: 

1) http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/221/nm473403.pdf 

2) http://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/takmicenja/geom/Potencija.pdf 

3) Геометрија за први разред Математичке гимназије, Срђан Огњановић, Круг 

 

 

 

 

 



    Paskalova teorema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Katarina Krivokuca 

      Matematicka gimnazija  



Paskalova teorema: Presecne tacke suprotnih stranica tetivnog 

sestougla su kolinearne. 

Za ovaj dokaz Paskalove teoreme je potrebna Menelajeva teorema. 

Menelajeva teorema: Tri tacke D, E i F koje pripadaju pravama koje su 

odredjene stranicama AB, BC I AC trougla ABC respektivno, su 

kolinearne akko je  
��

��
∙

��

��
∙

��

��
= −1, gde se znak proizvoda menja kada 

jedna tacka ne pripadda stranici trougla. 

=>  Spustimo visine iz A, B I C na pravu kojoj te tri tacke pripadaju. 

Trouglovi AEG i CEH su slicni, stoga je   
��

��
=

��

��
, analogno iz slicnosti 

trouglova FAG i FBI, i DBI i DCH je 
��

��
=

�

��
 i 

��

��
=

�

��
 

Iz toga dobijamo da je  
��

��
∙

��

��
∙

��

��
=

��

�
∙

�

��
∙

��

��
= −1, akko jedna ili tri 

tacke ne pripadaju stranici. 

<=  
��

��
∙

��

��
∙

��

��
= −1, dokazimo da su P, Q, R kolinearne 

Nazovimo sa D’ tacku preseka EF I AB. Iz predhodno dokazanog, je 

  
��

��
∙

���

���
∙

��

��
= −1 =

��

��
∙

��

��
∙

��

��
 , tj D=D’. 

Vratimo se na dokaz Paskalove teoreme. 

Oznacimo temena sestougla sa A, B, C, D, E, F, a presence tacke duzi AB 

i ED, CD i AF, BC i EF sa M, N ,P, i oznacimo presence tacke AB i CD, CD i 

EF, EF i AB sa G, H, I respektivno. 

Primetimo da tacke M, N i P pripadaju pravama odredjenim stranicama 

trougla GHI, stoga je potrebno dokazati da je 
�

��
∙

��

�
∙

��

��
= −1 

Stoga po Menelajevoj teoremi vezanoj za trougao GHI I kolinearnosti 

tacaka M, E, D;  N, B, C; P, A, F dobijamo 



 
�

��
∙

��

�
∙

��

��
=

�

��
∙

��

�
∙

��

��
=

�

��
∙

��

�
∙

��

��
= −1 

Pomnozimo sve ove jednakosti. 
�

��
∙

��

�
∙

��

��
∙

��∙��∙�∙��∙�∙��

�∙��∙��∙��∙��∙�
= −1 

Iz potencije tacaka G, H, I na krug u koji je upisan sestougao ABCDEF, 

dobijamo jednakosti �� ∙ �� = �� ∙ ��,   �� ∙ �� = �� ∙ ��,   �� ∙

�� = �� ∙ �� 

Zvog ovih jednacina je 
��∙��∙�∙��∙�∙��

�∙��∙��∙��∙��∙�
= 1 I 

�

��
∙

��

�
∙

��

��
= −1 I stoga 

su tacke M, N, P kolinearne, I Paskalova terema je ovim dokazana. 

Paskalova teorema ima dualnu, Brijansonovu teoremu.  

Briansonova teorema: U tangetnom sestouglu ABCDEF, dijagonale AD, 

BE, CF su konkurentne. 

Ove dve teoreme su dualne zato sto se dobijaju takozvanim polarnim 

preslikavanjem. 

Definisimo polaru x tacke X u odnosu na krug k kao normalu na OX u 

tacki Y, takvoj da je OX*OY=�� (inverzna tacka), a X je pol prave x. 

Iz slicnosti se vidi da je polara tacke X ustvari prava koja nastaje 

spajanjem dodirnih tacaka tangenata iz tacke X na krug k. 

Vratimo se na dokaz Brijansonove teoreme. 

Primetimo da kada bismo povezali susedne dodirne tacke stranica 

sestougla sa krugom, dobijamo polare tacaka A, B, C, D, E, F, I dobijamo 

sestougao upisan u krug, nazovimo ga MNPQRS. Iz paskalove teoreme 

sledi da su tacke preseka suprotnih stranica MNPQRS kolinearne, a te 

presence tacke su polovi duzi AD, BC i CF. Zato sto polarno 

preslikavanje cuva incidenciju, stoga su polare polova koji su kolinearni, 

konkurentne, I time je Briansonova teorema dokazana. 
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Увод 
 

Поплочавање је прекривање равни полигонима чије се унутрашњости не преклапају. У овом 

раду смо се ограничили на поплочавање полигонима што суштински не умањује општост а 

избегава сложенију теоријску основу. Полигоне који чине поплочавање зваћемо плочицама по 

аналогији са поплочавањем керамичким плочицама. 

Посебно су замимљива периодична поплочавања у којима се један полигон или фигура 

састављена од неколико полигона понавља по неком правилу (слика 1).  

 

           

Слика 1. Периодична поплочавања 

 

У свету око нас често срећемо периодичне шаре са или без истакнутих граница плочица (слика 

2). 

       

Слика 2. Поплочавања са шарама 

 

За  периодичну шару се увек може одредити периодично поплочавање тако да се на свакој 

плочици налази исти део шаре. Често се такво периодично поплочавање може одредити на више 

начина (слика 3). 

      

Слика 3. Иста периодична шара са различитим поделама на плочице 
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Примена 
 

Људи су одувек имали потребу за украшавањем простора у којем бораве.  Откада је човек почео 

да користи камен за облагање зидова и подова, почео је и да бира камење по боји и облику и на 

тај начин прави шаре. 

У свим земљама могу се наћи површи прекривене облицима који се слажу и стварају неку шару. 

Понављање неких облика доста је заступљено у орнаменталној уметности и мозаику. 

Сумери су у Месопотамији још 4000 година п.н.е украшавали своје зграде и храмове мозаицима. 

Уметност ређања плочица потиче од Персијанаца са подручја данашњег Ирана одакле се 

ширила на запад преко Египта, Грчке, Рима до Шпаније и Британије (слика 4).  

 

          

       

Слика 4. Периодична поплочавања на историјским знаменитостима 

 

Поплочавања се могу наћи у разним играма као што су пузле, танграм, тантрикс и тетрис (слика 

5). 

Периодична поплочавања се из практичних и естецких разлога често користе у примењеној 

уметности (за тепихе , платна, тапете, керамичке плочице...) и компјутерском дизајну. 

У природи се периодична поплочавања могу наћи нпр. у кристалним решеткама и пчелињим 

саћима. 

 

      

Слика 5. Неке од игара у којима се користе поплочавања (танграм и тантрикс)  
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Математика поплочавања 
 

Када кажемо да се плочице у периодичном поплочавању понављају по неком правилу то 

заправо значи да имамо скуп изометрија које пресликавају плочице једне на друге. Изометрије 

могу бити транслације, ротације, осне симетрије и клизајуће симетрије. Обично имамо неколико 

почетних изометрија од којих слажемо све остале. Приликом слагања користимо и инверзне 

изометрије у односу на почетне. Најједноставнији пример је када за почетне изометрије 

изаберемо две неколинеарне транслације (слика 6).  

 

    Слика 6. група транслација 

На овај начин добијен скуп изометрија називамо групом изометрија, а почетне изометрије 

називамо генератором групе. Група изометрија која може да се примени на неки полигон тако 

да формира поплочавање у коме је тај полигон плочица назива се кристалографска група1.  

Када цртамо шару која треба да се понавља у неком поплочавању, понављање  је заправо 

одређено кристалографском групом. Тада се свака нацртана тачка понавља тако што се на њу 

примене све изометрије из кристалографске групе (слика 7). Можемо рећи да раван заједно са 

кристалографском групом чини подлогу по којој цртамо периодичну шару. 

 

     

Слика 7. Кристалографска група коју чине централне и осне симетрије 

                                                           
1 Кристалографија је научна област која се бави структурама кристалних решетки што су 
тродимензионалне структуре али се термин кристалографска група користи и за дводимензионална 
поплочавања. 
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У еуклидској равни постоји 17 типова кристалографских група од којих смо претходно 

представили две. Илустроваћемо још неке од њих (слике 8-10).  

         

Слика 8. Група ротација за 900 

 

 

Слика 9. Група осних симетрија и ротација за 120⁰ 

 

 

Слика 10. Група ротација за 1200  
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Леонард Ојлер је био швајцарски математичар и 

Санкт Петербургу. Он је можда и 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

његових радова. Рођен је 1707. у свештеничкој породици у Баз

педесетим годинама ослепео је

радовима, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио.

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом

графова итд. Унапредио је математичку терминологију, посе

запис тригонометријских функција се и данас користи. Смат

теорије бројева, формулисао је једначине које опи

имао је утицаја на развој модерне к

областима физике дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Санкт Петербургу. 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

ортоцентар са теменима троугла припадају истој 

да тој кружници припадају и средишта страница троугла. Назив

кружницом или кружницом 9 тачака. 

Подножја висина троугла 

Средишта страница троугла 

Средишта дужи одређен

Теорема:  

Средишта страница, подножја висина и средишта дужи одређ

теменима произвољног троугла припадај

Доказ: 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла 

F, K и J средишта дужи AB, AC, CH и

 

 

је био швајцарски математичар и физичар. Живео је и радио у Берлину и 

Санкт Петербургу. Он је можда и последњи ренесансни научник који је долазио до 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

његових радова. Рођен је 1707. у свештеничкој породици у Базелу. 

педесетим годинама ослепео је због болести. То га није спречило да настави са својим 

ма, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио.

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом

Унапредио је математичку терминологију, посебно у оквиру анализе.

апис тригонометријских функција се и данас користи. Сматра се једни

формулисао је једначине које описују различите ротационе површи и 

имао је утицаја на развој модерне комплексне анализе. Значајан 

дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

ортоцентар са теменима троугла припадају истој кружници. 1765. године је Ојлер доказао 

да тој кружници припадају и средишта страница троугла. Називамо је Ојлеровом 

кружницом 9 тачака.  

 

Подножја висина троугла ∆ABC - A', B' и C'; ортоцентар 

Средишта страница троугла ∆ABC – D, E и F 

Средишта дужи одређених ортоцентром  теменима троугла 

жја висина и средишта дужи одређених ортоцентром и 

теменима произвољног троугла припадају једном кругу. 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла 

AB, AC, CH и BH редом, тада је четвороугао DFKJ

физичар. Живео је и радио у Берлину и 

последњи ренесансни научник који је долазио до 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

елу. У својим касним 

није спречило да настави са својим 

ма, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио. Бавио се 

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом, логиком, теоријом 

бно у оквиру анализе. Његов 

ра се једним од оснивача 

сују различите ротационе површи и 

Значајан допринос дао је и 

дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

кружници. 1765. године је Ојлер доказао 

амо је Ојлеровом 

; ортоцентар - H 

ортоцентром  теменима троугла ∆ABC – I, J и K 

ених ортоцентром и 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла ∆ABC и ако су D, 

DFKJ правоугаоник.  



 

 

Дужи FD и KJ су средње линије троуглова ∆ABC и ∆HBC. Оне одговарају истој дужи, BC, 

стога су као такве подударне и паралелне.  

 FD ǁ BC ; FD = 
�

�
  BC ; KJ ǁ BC ; KJ = 

�

�
 BC 

⇒ FD ǁ KJ ; FD = KJ 

 Дужи DJ и FK су средње линије троуглова ∆BA'A и ∆CA'A и одговарају дужи АA' па су и оне 

подударне и паралелне. 

DJ ǁ АA' ; DJ = 
�

�
 АA' ; FK ǁ АA' ; FK = 

�

�
 АA' 

⇒ DJ ǁ FK ; DJ = FK 

Значи, четвороугао DFKJ је паралелограм. Сада треба да докажемо да је барем један од 

унутрашњих углова тог паралелограма прав. Знамо да је DJǁАA' и KJǁBC. Како је висина АA' 

нормална на страницу BC, то је и DJ⊥KJ односно угао ∠DJK је прав. Следи да је 

четвороугао DFKJ правоугаоник. Слично доказујемо и да је и IKED  правоугаоник. Дакле 

око оба правоугаоника може се описати круг са пречником DK па тачке D, E, F, I, J и K 

припадају истој кружници. 

Остаје нам да докажемо да подножја висина припадају овом кругу. Тачка А', као подножје 

висине из А,  припада кругу јер је угао IА'E прав (пречник IE). Тачка B', као подножје висине 

из B, припада кругу јер је угао JB'F прав (пречник JF). Тачка C', као подножје висине из C, 

припада кругу јер је угао KC'D прав (пречник KD). Овиме је доказ завршен. 

Теорема:  

Нека су O и H редом центар описане кружнице и ортоцентар троугла ∆ABC и нека је k(G, r) 

Ојлерова кружница тог троугла. Тада је G средиште дужи OH и r = 
�

�
 R, где је R полупречник 

описане кружнице. 

Доказ: 

Како су тачке D, E и F средишта страница троугла ∆АВС односно DE, EF и DF су средње 

линије, то је троугао ∆DEF сличан троуглу ∆АВС. 

DE = 
�

�
 AC; EF = 

�

�
 AB; DF = 

�

�
 BC 

⇒ ∆DEF ∼ ∆ABC (коефицијент сличности је   
�

�
) 

Следи да је полупречник круга описаног око ∆DEF два пута мањи од полупречника 

описане кружнице троугла ∆АВС. Круг описан око ∆DEF је уједно и Ојлеров круг, па зато 

имамо да је r = 
�

�
 R, где је r полупречник Ојлеровог круга, а R полупречник описане 

кружнице.  



 

 

Центар Ојлеровог круга добијамо у пресеку симетрала дужи B'F и A'E. Можемо да уочимо 

правоугле трапезе B'FOH и A'EOH. Симетрале дужи B'F и A'E садрже њихове средње 

линије, према томе центар G се налази на средини дужи OH.  

Центар Ојлеровог круга спада у значајне тачке троугла и може се конструисати у сваком 

троуглу. 

Тупоугли троугао 

 

 

У тупоуглом троуглу ортоцентар и центар описане кружнице су ван троугла. 

 

 

Једнакостраничан троугао 

 

У овом случају се средишта страница поклапају са подножјима висина.  

Ојлеров круг је уједно и круг уписан у троугао 

Доказ: У једнакостраничном троуглу се поклапају значајне тачке, те су центар Ојлеровог 

круга и центар уписаног круга једна иста тачка. Полупречник уписаног круга, ��, једнак је 

трећини висине, односно 
√�

�
а. Знамо да је полупречник Ојлерове кружнице r = 

�

�
 R. 

R=
√�

�
a  ⇒  r = 

�

�
∙
√�

�
a  ⇒ r = 

√�

�
	  ⇒ r = �� 

 

Правоугли троугао 

 



У овом случају ортоцентар и висине из темена А и В су у темену правог угла С. Средишта дужи које 

спајају ортоцентар са теменима А и В се поклапају са средиштима страница АС и ВС. 

Тачка Е је центар описане кружнице и С је ортоцентар, па је центар Ојлеровог круга G на средини 

дужи СЕ, а можемо га добити и у пресеку DF и СЕ.

Полупречник r је једнак половини тежишне дужи СЕ, па следи да је:

r = 
�



 c 
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Елементарни проблеми екстремних вредности 

 
Екстремна вредност неког израза је њена најмања или њена највећа вредност, када се уместо једне 

променљиве или више њих у њему замене одговарајуће бројчане вредности. У задацима се најчешће 

тражи највећа или најмања вредност израза, највећа или најмања дужина, највећа или најмања 

површина... На пример, израз  

5 – x
2
 

 

има највећу вредност за х = 0, а најмању је немогуће конкретно одредити јер што х има већу апсолутну 

вредност то је вредност мања. 

Треба знати и: 

o Најмања вредност неког квадрата је 0. 

o Једнакост између алгебарске и геометријске средине  
� � �

�  ≥ √� ∙ 	 

 

1) Наћи најмању вредност израза x
2 

+ 4y
2 

+ 2x + 4y + 2 и одредити вредности променљивих х и у. 

 

Решење: Израз можемо да представимо и као х
2 

+ 2х + 1 + 4у
2 

+ 4у + 1 = (х+1)
2 

+ (2у+1)
2
. 

Како је најмања вредност неког квадрата једнака нули, имамо: 

(х + 1)
2 

= 0   �   x + 1  = 0   �   x = -1        

       (2y + 1)
2
 = 0   �   2y + 1 = 0   �  y = - 
� 

Вредност израза је 0. 

 

2) Наћи најмању вредност израза А(х) = 2х
2 

+ 8х + 2015, x ∈ R, и одговарајуће х.  

 

Решење: Израз ћемо прво да средимо: 

                 А(х) = 2х
2 

+ 8х + 2015 

             = 2(х
2 

+ 4х + 4) – 8 + 2015 

                         = 2(х + 2)
2 

+ 2007 

Како је најмања вредност неког квадрата једнака нули, то је (х + 2)
2 

= 0, одакле је х = -2. 

Вредност израза је 2007.  

 

3) Одредити највећу вредност количника троцифреног броја и збира његових цифара. 

 

Решење: Треба одредити најмању вредност количника 
�������

� � � �  . Сређујемо израз даље: 

�������
� � � �  = 

���� � ��� � 
� � � �   = 

� � � �  � ��� � ��
� � � �   = 1 +  

��� �� �
� � � �               

Да би израз био већи, потребно је да бројилац буде што већи а именилац што мањи. 

Како променљиву c немамо уопште у бројиоцу, а именилац мора да буде што мањи, то је с = 0. 

Сређујемо даље: 

 1 + 
��� � ��

� � �  = 1 + 
�� �� � � ���

� � �  = 1+ 9 + 
���
� �� = 10 + 

���
� �� 
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 Слично доказујемо и да је b = 0. 

Сада није тешко израчунати да је највећа вредност количника троцифреног броја и његовог 

збира цифара једнака 100. 

 

 

4) Одредити најмању вредност израза  
���


�  и наћи одговарајуће x. 

 

Решење: Представићемо израз као 
����

�  = � + �
� . 

Користећи се неједнакошћу између алгебарске и геометријске средине имамо да је: 

� +  �
� ≥ 2�� ∙  �

� = 2. 

Одавде имамо да је најмања вредност израза једнака 2.  

����
�  = 2 

 

x
2 

+ 1 = 2x 

x
2 

– 2x +1 = 0 

(x – 1)
2
 = 0 

x = 1 

 

5) Збир 2 реална броја је 48. Одреди те бројеве тако да њихов производ буде највећи. 

 

Решење: Имамо да је у = 48 – х 

Даље, производ тих бројева је: 

 х ∙ у = х(48 – х) =  

48х – х
2
 =  

-(х
2
 – 48х + 24

2
) + 24

2
 = 

24
2
 – (х – 24)

2
 

Да би израз имао већу вредност, (х – 24)
2
 мора да буде што мање. Као што је познато, најмања 

вредност неког квадрата је 0, па је х = 24, а одатле произилази у = 24. 

 

6) Наћи највећу вредност израза   



���� � � 
  . 
 

Да би израз био што већи, именилац мора бити што мањи, дакле √�� +  � +  1  мора бити што 

мање, а самим тим и �� +  � +  1 мора бити што мање. Имамо: 

x
2
 + x + 1 =  

 (x + 
�
�)2 + 

�
� = 

 Да би израз био што мањи, (x + 
�
�)2 

 мора бити што мање, а како је најмања вредност квадарата                                      

Једнака нули, то је х = - 
�
�. Убацивањем ове променљиве у израз добија се да је вредност израза 

једнака 
�√�

�  . 
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Задаци: 
 

7) Одреди најмању вредност израза х
2
 – х + 6 и наћи одговарајуће х. 

 

8) Одреди најмању вредност израза √9 − 4х + х� и нађи одговарајуће х. 

 

9)  Од свих правоугаоника површине 40 cm одреди онај са најмањом дијагоналом. 

 

10)  Од свих правоугаоника површине 36 cm
2
 одреди онај који има најмањи обим. 

 

11)   Из датог полукруга полупречника 10 cm треба изрезати правоугаоник највеће површине. Које су 

странице тог правоугаоника. 

 

12)   Одреди четвороугао највеће површине смештен у круг. 

 

13)   Одреди најмању вредност израза P(x) = x
2
 + y

2
 + z

2
 + x + y + z . 

 

14)   Одреди најмању вредност израза x
4
 + y

4
, где су x и у реални бројеви, такви да је x

2
 + y

2
 = 1. 

 

15)   У правилну четворострану призму чија је основна ивица а = 12cm и висина H = 24cm, уписана је 

правилна четворострана пирамида. Темена основе те пирамиде су на ивицама једне основе 

призме, а врх је у центру друге основе призме. Израчунај површину оне пирамиде која има 

најмању површину. (Државно такмичење 2012)   

 

16)    За које х израз х(х+2)(х+4)(х+6) има најмању вредност? (Државно такмичење 2011) 

 

17)    Збир 3 ивице правилне n-тостране призме које полазе из једног темена те призме је 100. 

Колика је највећа могућа површина омотача те призме? (Државно такмичење 2010) 

 

18) Одредити најмању вредност израза x + 
 �
�� + 

�!�
��  + 

�
!   за позитивне реалне бројеве.  (Изборно 

такмичење за ЈБМО, Бугарска 2007) 

 

19) Одредити максималну површину троугла са страницама a, b и c који задовољавају услов: 

a
2 

+ b
2
 + c

2
 = a

3
 + b

3
 + c

3 
(Предлог за ЈБМО 2005.) 
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Леонард Ојлер је био швајцарски математичар и 

Санкт Петербургу. Он је можда и 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

његових радова. Рођен је 1707. у свештеничкој породици у Баз

педесетим годинама ослепео је

радовима, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио.

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом

графова итд. Унапредио је математичку терминологију, посе

запис тригонометријских функција се и данас користи. Смат

теорије бројева, формулисао је једначине које опи

имао је утицаја на развој модерне к

областима физике дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Санкт Петербургу. 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

ортоцентар са теменима троугла припадају истој 

да тој кружници припадају и средишта страница троугла. Назив

кружницом или кружницом 9 тачака. 

Подножја висина троугла 

Средишта страница троугла 

Средишта дужи одређен

Теорема:  

Средишта страница, подножја висина и средишта дужи одређ

теменима произвољног троугла припадај

Доказ: 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла 

F, K и J средишта дужи AB, AC, CH и

 

 

је био швајцарски математичар и физичар. Живео је и радио у Берлину и 

Санкт Петербургу. Он је можда и последњи ренесансни научник који је долазио до 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

његових радова. Рођен је 1707. у свештеничкој породици у Базелу. 

педесетим годинама ослепео је због болести. То га није спречило да настави са својим 

ма, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио.

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом

Унапредио је математичку терминологију, посебно у оквиру анализе.

апис тригонометријских функција се и данас користи. Сматра се једни

формулисао је једначине које описују различите ротационе површи и 

имао је утицаја на развој модерне комплексне анализе. Значајан 

дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

ортоцентар са теменима троугла припадају истој кружници. 1765. године је Ојлер доказао 

да тој кружници припадају и средишта страница троугла. Називамо је Ојлеровом 

кружницом 9 тачака.  

 

Подножја висина троугла ∆ABC - A', B' и C'; ортоцентар 

Средишта страница троугла ∆ABC – D, E и F 

Средишта дужи одређених ортоцентром  теменима троугла 

жја висина и средишта дужи одређених ортоцентром и 

теменима произвољног троугла припадају једном кругу. 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла 

AB, AC, CH и BH редом, тада је четвороугао DFKJ

физичар. Живео је и радио у Берлину и 

последњи ренесансни научник који је долазио до 

великих открића из различитих области физике и математике. Сачувано је око 900 

елу. У својим касним 

није спречило да настави са својим 

ма, заменивши писање диктирањем и број радова се није смањио. Бавио се 

теоријом бројева, анализом, алгебром, геометријом, тригонометријом, логиком, теоријом 

бно у оквиру анализе. Његов 

ра се једним од оснивача 

сују различите ротационе површи и 

Значајан допринос дао је и 

дао је и на пољима оптике, астрономије и мехнике. Умро је 1783. у 

Фојербах је открио да подножја висина произвољног троугла и средишта дужи које спајају 

кружници. 1765. године је Ојлер доказао 

амо је Ојлеровом 

; ортоцентар - H 

ортоцентром  теменима троугла ∆ABC – I, J и K 

ених ортоцентром и 

За почетак ћемо доказати да важи тврђење: Ако је H ортоцентар троугла ∆ABC и ако су D, 

DFKJ правоугаоник.  



 

 

Дужи FD и KJ су средње линије троуглова ∆ABC и ∆HBC. Оне одговарају истој дужи, BC, 

стога су као такве подударне и паралелне.  

 FD ǁ BC ; FD = 
�

�
  BC ; KJ ǁ BC ; KJ = 

�

�
 BC 

⇒ FD ǁ KJ ; FD = KJ 

 Дужи DJ и FK су средње линије троуглова ∆BA'A и ∆CA'A и одговарају дужи АA' па су и оне 

подударне и паралелне. 

DJ ǁ АA' ; DJ = 
�

�
 АA' ; FK ǁ АA' ; FK = 

�

�
 АA' 

⇒ DJ ǁ FK ; DJ = FK 

Значи, четвороугао DFKJ је паралелограм. Сада треба да докажемо да је барем један од 

унутрашњих углова тог паралелограма прав. Знамо да је DJǁАA' и KJǁBC. Како је висина АA' 

нормална на страницу BC, то је и DJ⊥KJ односно угао ∠DJK је прав. Следи да је 

четвороугао DFKJ правоугаоник. Слично доказујемо и да је и IKED  правоугаоник. Дакле 

око оба правоугаоника може се описати круг са пречником DK па тачке D, E, F, I, J и K 

припадају истој кружници. 

Остаје нам да докажемо да подножја висина припадају овом кругу. Тачка А', као подножје 

висине из А,  припада кругу јер је угао IА'E прав (пречник IE). Тачка B', као подножје висине 

из B, припада кругу јер је угао JB'F прав (пречник JF). Тачка C', као подножје висине из C, 

припада кругу јер је угао KC'D прав (пречник KD). Овиме је доказ завршен. 

Теорема:  

Нека су O и H редом центар описане кружнице и ортоцентар троугла ∆ABC и нека је k(G, r) 

Ојлерова кружница тог троугла. Тада је G средиште дужи OH и r = 
�

�
 R, где је R полупречник 

описане кружнице. 

Доказ: 

Како су тачке D, E и F средишта страница троугла ∆АВС односно DE, EF и DF су средње 

линије, то је троугао ∆DEF сличан троуглу ∆АВС. 

DE = 
�

�
 AC; EF = 

�

�
 AB; DF = 

�

�
 BC 

⇒ ∆DEF ∼ ∆ABC (коефицијент сличности је   
�

�
) 

Следи да је полупречник круга описаног око ∆DEF два пута мањи од полупречника 

описане кружнице троугла ∆АВС. Круг описан око ∆DEF је уједно и Ојлеров круг, па зато 

имамо да је r = 
�

�
 R, где је r полупречник Ојлеровог круга, а R полупречник описане 

кружнице.  



 

 

Центар Ојлеровог круга добијамо у пресеку симетрала дужи B'F и A'E. Можемо да уочимо 

правоугле трапезе B'FOH и A'EOH. Симетрале дужи B'F и A'E садрже њихове средње 

линије, према томе центар G се налази на средини дужи OH.  

Центар Ојлеровог круга спада у значајне тачке троугла и може се конструисати у сваком 

троуглу. 

Тупоугли троугао 

 

 

У тупоуглом троуглу ортоцентар и центар описане кружнице су ван троугла. 

 

 

Једнакостраничан троугао 

 

У овом случају се средишта страница поклапају са подножјима висина.  

Ојлеров круг је уједно и круг уписан у троугао 

Доказ: У једнакостраничном троуглу се поклапају значајне тачке, те су центар Ојлеровог 

круга и центар уписаног круга једна иста тачка. Полупречник уписаног круга, ��, једнак је 

трећини висине, односно 
√�

�
а. Знамо да је полупречник Ојлерове кружнице r = 

�

�
 R. 

R=
√�

�
a  ⇒  r = 

�

�
∙
√�

�
a  ⇒ r = 

√�

�
	  ⇒ r = �� 

 

Правоугли троугао 

 



У овом случају ортоцентар и висине из темена А и В су у темену правог угла С. Средишта дужи које 

спајају ортоцентар са теменима А и В се поклапају са средиштима страница АС и ВС. 

Тачка Е је центар описане кружнице и С је ортоцентар, па је центар Ојлеровог круга G на средини 

дужи СЕ, а можемо га добити и у пресеку DF и СЕ.

Полупречник r је једнак половини тежишне дужи СЕ, па следи да је:

r = 
�



 c 
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ПАСКАЛОВ ТРОУГАО 

 
 Појам Паскаловог троугла  
 Начин на који се он формира,  
 Историјски трагови који указују на знања о том троуглу у различитим 

временима и код различитих народа.  
 Занимљивости у вези са применом Паскаловог троугла.  

 
Појам 

 
 Паскалов троугао је бесконачна шема бројева у облику троугла која се 
добија на следећи начин: 

Почиње се са основним труглом који чине три јединице. Сваки следећи већи 
троугао се надограђује на постојећи тко што нова темена нове основице поново 
буду јединице, а сви остали бројеви су збир два броја која се налазе изнад (као на 
слици). 

 
 Ова шема бројева назив је добила по француском математичару Блезу 
Паскалу (1623−1662). Он му је пронашао многе употребе (представио их је у делу 
Traité du triangle arithmétique 1653). 
 

 
Историјат 

 
Сам троугао био је познат вековима пре Паскаловог времена у Грчкој, Кини, 

Индији, итд. 
На пример, индијски математичар и песник Пингала је још пре нове ере 

дефинисао бројеве паскаловог троугла и биномне коефицијенте.  
Халајуда је касније исти проналазак детаљније објаснио. Он је такође први 

поређао ове бројеве у троугао. 
У Кини Паскалов троугао био је познат почетком 11. века математичару Џиа 

Шиану. Касније је у 13. веку математичар Јанг Хуи представио троугао због чега се 
он и даље назива Јанг Хуиев троугао у Кини.  

На следећој слици је приказан изглед паскаловог троугла који се у Кини у 
другом веку нове ере. 



 
На западу почетком 14. века биномне коефицијенте проучавао је Гершон .  

   
Неке занимљивости 

 
Фибоначијеви бројеви и златни пресек 

Постоји две дефиниције Фибоначијевог низа. 
Према једној, Фибоначијеви бројеви представљају низ бројева који почиње 

са две јединице, према другој почиње нулом и јединицом. У том низу сваки 
следећи број је збир претходна два. 
1, 1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, .... 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... 
Збир бројева на плитким дијагоналама паскаловог троугла (као приказано на слици) 
се поклапа са бројевима фибоначијевог низа који почиње двема јединицама. 

 
    



 
Преко фибоначијевог низа паскалов троугао повезан је и са златним пресеком. 
 

Златни пресек се графички може представити ако нацртате два једнака 
квадрата са заједничком страницом, потом већи квадрат над њима са страницом 
једнаком збиру мања два квадрата. Тако се може наставити бесконачно и стиже се 
до златне спирале.  

 
 

 
 
 
 
 



Употребе Паскаловог троугла 
 

Одређивање биномних коефицијената. 
Директним множењем лако се проверава тачност следећих биномних 

развоја: 
(a+b)0 =1 

(a+b)1 =1*a + 1*b 

(a+b)2 =1*a² + 2*ab + 1*b² 

(a+b)3 =1*a³ + 3*a²b + 3*ab² + 1*b³ 

(a+b)4 =1*a4 + 4*a³b + 6*a²b² + 4*ab³ + b4 

 
Одређивање подскупова са по k елемената скупа од n елемената 

 
 Посматрајмо нпр. скуп S = {a, b, c, d}. Овај скуп има, очигледно, као 

подскупове један празан скуп ∅ и један четворочлани скуп {a, b, c, d}. 
Једночланих подскупова има колико и елемената, што значи да четворочлани скуп 
S има 4 једночлана скупа. Како се издвајањем по једног елемента из скупа S добија 
(од преосталих чланова) увек по један подскуп од 4 − 1 = 3 члана, закључујемо да  
је и број ових (троqланих) подскупова 4. Ако се по један члан скупа S комбинује са 
по једним од преосталих чланова, добијају се двочлани подскупови овог скупа. 
Има их 4 · 3, али . . . Како се повезивањем неког елемента с неким другим, а затим 
тог другог елемента са оним првим, добија исти подскуп , то је број ових 
подскупова двапут мањи: (4 · 3) : 2 = 6. Дакле, четвороqлани скуп има подскупова:  

празних 1  
једночланих 4  
двочланих 6  
трочланих 4  
четворочланих 1:  
Провери 4. ред у Паскаловом троуглу (сл. 1)! Резонујући на сличан начин, 

долазимо до закључка: бројеви из н-тог реда Паскаловог троугла показују колико 
има празних, једночланих, двочланих, итд. подскупова скупа од н елемената.  
  

Добијање бројева који представљају степене природних бројева 
Број свих подскупвоа н-тоqланог скупа износи 2n. На пример, петоqлани 

скуп има укупно 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 25 подскупова (в. пети ред 
Паскаловог троугла). 
 

Особине 
Члан из n-тог реда и k-те колоне добија се по формули 
C = n(n − 1)(n − 2) · . . . · (n − k + 1)/ 1 · 2 · 3 · . . . · k 
Факторијел природног броја n је производ n i и свих природних бројева мањих од n. 
Записује се као n! = n · (n – 1) · (n – 2) · … · 3 · 2 · 1. 

Тако се формула може једноставније записати  C = n(n − 1)(n − 2) · . . . · (n − k + 1)/ k! 
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1. ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА ... 

  

2. МОТИВАЦИОНА ПРЕДАВАЊА ... 

  

3. ДРУЖЕЊЕ ... 

  

4. УМРЕЖАВАЊЕ БУДУЋИХ МЛАДИХ  СТРУЧЊАКА ... 

  

  

Летњи                   

математички    

камп 
  
￼ 
  

Пријатељи  ЛМК-а: 

ОШ  "Николај Велимировић", Шабац 2015. 
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