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Шта знамо о скуповима? I/1.
1  Подвуци оне који на основу наведених особина чине скуп. Оправдај свој избор.
a) Троцифрени бројеви дељиви са три. б) Месеци у години који завршавају словом „р”.

в) Најлепше животиње. г) Тачке које се налазе изнад једне лопте.

д) Четвороуглови. ђ) Моји омиљени наставници.

2  Наведи елементе следећих скупова.

a) Твоји укућани:  ......................................................................................................................

б) Четири највеће реке у Мађарској:  ..........................................................................................

в) Цели бројеви који су по апсолутној вредности мањи од 3:  .....................................................

г) Прва четири степена броја 2:  .................................................................................................

3  Наброј све двочлане подскупове скупа {Г; Р; А; Д}.

..................................................................................................................................................

4  Доврши следеће дефиниције.
Пресек скупова А и B (у ознаци А ⋂ B), је скуп који представља заједнички део скупова А и B, чији 
елементи, 

..................................................................................................................................................

Симболички запис:

Унија скупова А и B (у ознаци А ⋃ B) је скуп који представља уједињење скупова А и B, чији елементи

..................................................................................................................................................

Симболички запис:

5  У нацртани Венов дијаграм унеси елементе 
скупова А и B. 
A = {–6; –5; –1; 0; 2; 3; 4; 5} 
B = {–10; –6; –4; –3; 2; 3; 5; 7}
Наведи елементе скупа А ⋂ B. 

A ∩ B =  ....................................................................................................................................

6  У нацртани Венов дијаграм унеси елементе 
скупова А и B. 
A = {–9; –7; –4; –2; 1; 3; 7; 9}
B = {–8; –6; –2; 1; 3; 4; 5; 9}
Наведи елементе скупа А ⋂ B. 
A ∪ B =  ....................................................................................................................................

A B

БРОЈЕВИ И СЛОВА 5

A B
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БРОЈЕВИ И СЛОВА 6

Шта знамо о скуповима?I/1.
7  Пронађи елементе скупа А ∩ B и А ∪ B. 
A = {Природни бројеви мањи од 13 који нису дељиви са 5} 
B = {Природни бројеви дељиви са 3, који нису већи од 16}
A ∩ B = .........................................................  A ∪ B =  ..........................................................

8  Дата су три скупа: 
A = {3; 4; 6; 7; 8}; B = {7; 8; 10; 12}; C = {6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}.
Нацртај Венов дијаграм за та три скупа.
Наведи елементе следећих скупова.

A ∩ B =  ...............................................................................
B ∪ C =  ................................................................................
B ∩ C =  ................................................................................
A ∪ B ∪ C =  ........................................................................
A ∩ B ∩ C =  ........................................................................

9  О скуповима А и C знамо следеће:
A ∪ B = {3; 4; 6; 7; 10; 12}, A ∩ B = {4; 10}, и елементи 6, 7, 12 
укључени су само у скуп B. Податке прикажите на Веновом 
дијаграму. Одредите елементе скупова А и B.
A =  ......................................................................................
B =  .......................................................................................

10  Током првог полугодишта је за више разреде основне 
школе, где има 220 ученика, организована посета позоришту 
и биоскопу.
Позориштe је посетило 142, а биоскоп 165 ученика. Само 10 
ученика није нигде отишло.
a) Направи Венов дијаграм на основу података.
б) Колико их је било и у позоришту и биоскопу?
в) Колико њих је отишло само у биоскоп?

11  У 8. разреду, почетком године је 15 ученика написало 
контролни из математике са успехом преко 80%. Контролни 
из мађарског је 17 ученика написало са успехом преко 80%. 
Само 7 ученика је постигло више од 80% из оба предмета.
Колико ученика има у разреду ако су сви писали оба 
контролна? Да ли си узео све могућности у обзир?
Направи Венов дијаграм уз решење.
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Шта знамо о рационалним бројевима?

БРОЈЕВИ И СЛОВА 7

I/2.
1  a) Напиши, на тачкасто означеном месту, које бројеве означавају слова на бројевној правoj.

 

a =  ....................  b = .......................  c =  .......................  d =  .......................  e =  ....................... 

б) Наведеним рационалним бројевима пронађи што прецизније место на бројевној правој.

− −2
5

; 1,4; 11
4

; 15
6

; 8
3

�3�4�5 �2 �1 0 1 2 3 4 5

2  Превуци оне бројне вредности непознате за које не важи неједнакост.

a)  
        

б) b = –1,5
       

в) 
        

3  Следеће разломке претвори у децимални запис. Подвуци оне који имају бесконачан деци-
мални запис са периодом. 

a) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 ............................................................

 б) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 ..............................................................

в) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 ...........................................................

 г) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 ............................................................

д) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 .........................................................

 ђ) 4
5

; 2
3

; 11
2

; 2 1
6

; – 9
4

; 8
9

 = 
 ..............................................................

4  Напиши у облику разломка следеће рационалне бројеве. Скрати их, уколико је то могуће.

a) 1,4 =  ...........................................................  б) −0,25 =  .........................................................

в) 5,125 =  .......................................................  г) 3,3̇ =  .............................................................

д) −8,8̇ =  .........................................................  ђ) 0,16̇ =  ...........................................................

�3 �2 �1 0 1 2 3

a b c d e

4 3
5

< a < 4,7

− −1,4 < b < 9
7

5
6

< c < 6
7
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Шта знамо о рационалним бројевима?I/2.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 8

5  Тачно или нетачно? У случају нетачног тврђења понуди супротан пример.

a) Апсолутна и супротна вредност негативних бројева су једнаке.  

б) Нула нема реципрочну вредност. 

в) Производ броја и његове супротне вредности је једнак нули.  

г) Апсолутна вредност било ког броја осим нуле је позитиван број. 

д) Број и његова реципрочна вредност су подједнако удаљени од нуле.  

ђ) Постоји број који је једнак својој реципрочној вредности. 

6  Изврши следеће операције.

a) 9−(13 − 17)  + 5=  ................................................................................................................

б) −4 + (−11)+5−(−16 + 10)=  ...............................................................................................

в) −6 :  2−3 ∙  9=  .......................................................................................................................

г) 7  +  (−2)  ∙  8  −  3=  ..................................................................................................................

д) 4  −  [(−14)  :  7]  ∙  3=  .............................................................................................................

7  Изврши следеће операције.

a) 2 ,4  + 3 ,5  − 1 ,09  − 7 ,1=  ......................................................................................................

б) 3 ,5  :  0 ,7  − 1 ,4  ∙  0 ,2=  ...........................................................................................................

в) (−6,3)  :  (−9)  − 5 ,2  :  (−0,4)=  .............................................................................................

г) 2  ∙  [5 ,5  − 4 ,8  :  (−1,2)]=  ......................................................................................................

8  Изврши следеће операције.

a) 2
3 1 8

1
4
5

2
9- + - - - =c m  

 ......................................................................................................

б) 7
15

5
42

9
5$ + =  

 .......................................................................................................................

в) :5
6

18
11

30
52

3
13$ - =  

.................................................................................................................

г) :9 3 6
1

3
14

6
38- - + =b bl l  

 .......................................................................................................
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Рационални бројеви свуда око нас

БРОЈЕВИ И СЛОВА 9

I/3.
1  Попуни бројеве који недостају уз мерне јединице, тако да једнакости буду тачне.

a) 900 m + 2,3 km =  .................................... dm

б)    ............................................ dl − 36 dl = 8,4 l

в) 230 g + 17 dkg =  .......................................  kg

г) 2 m2 + 2 dm2 + 2 cm2 =  ........................... mm2

д) 13 dm3 − 4200 cm3 =  ................................. m3

ђ) 336 сати +  ............................  дана = 18 дана 

2  Попуни табелу на основу задатог правила.
a) 2 ·  +3 ·  = 36

6 1,5
3
5

9 ‒4,7
2
7

б) 2
5

 ·  – 1
4  

·  = 1

10 ‒7,5
5
6

8 5,2 − 2
3

3  a) Који део броја 9 износи 1,5?  .............................................................................................

б) Који део броја 25 износи 1
5

?  ...................................................................................................

в) Који број је за 0,25 мањи од девет четвртина?  ........................................................................

г) Колико је две трећине од броја 7,15 увећаног за 3,26?  .............................................................

д) Колико је 5
3

 од броја 27,36?  ....................................................................................................

ђ) Колико је 3
4

 од броја 0,8?  ........................................................................................................
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Рационални бројеви свуда око насI/3.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 10

4  Израчунај и одговори на питања.
a) Лени треба 225 000 Ft, и већ је уштедела две 
трећине од потребног новца – хвали бака своју 
одраслу унуку. Колико још треба да уштеди Лена?

........................................................................
б) На летњем кампу веслања Драган је управљао 
у првој четвртини, док је за време друге и треће 
четвртине пута Јулка преузела одговорност. 
Половину од остатка пута је водио Петар, те је 
тако за Љубишу остало само 25 km. Колико је 
укупно километара износила тура веслања?

........................................................................

в) На вечеру је закаснило 3
5

 од укупног 

броја излетника, јер су у поподневној шетњи 
залутали у шуми. Тако их је само 38 седело 
за столом у току вечере. Колико их је укупно 
учествовало у поподневној шетњи?

........................................................................

5  У једној школи има 85 осмака. У тој 
генерацији је 40% њих изабрало да се упише на 

секцију за медије, а 3
5

 на спорт. Половина од 

чланова медијске секције иде и на спорт.
Из те генерације оcмака 7 је изабрало да иде 
на латински и они не иду ни на спорт нити на 
медије.

a) Колико оcмака иде на секцију за медије?

........................................................................

б) Колико њих иде на спортску секцију?

........................................................................

в) Колико оcмака иде и на медије и на спорт? 

........................................................................
г) Колико има оcмака који не иду ни на једну од 
горе поменутих секција?

........................................................................
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Провиримо и ван рационалних бројева,  
појам квадратног корена

БРОЈЕВИ И СЛОВА 11

I/4.
1  Заокружи ирационалне бројеве међу задатима. Подвуци плавим коначне а црвеним 
бесконачне децималне записе са периодом. Који број ти је изазвао недоумицу?

0,76;        0,1;       100 ;       0,23223222322223…;         0,56565656…;       5 ;        5,37;       0,89898899

2  Наведи по 2 примера за следеће врсте бројева.

a) Коначан децимални запис:  ....................................................................................................

б) Бесконачан децимални запис са периодом:  ............................................................................

в) Бесконачан децимални запис без периоде: .............................................................................

3  Пронађи парове за квадрате задатих бројева. Попуни празне кругове. Пази да не погрешиш. 

(−15)2;  12;  332;  32;  (−12)2;  112;  122;  (−1)2;  (−4)2;  152;  02;  (−8)2;  (−11)2;  92;  (−3)2;  82;  0,62

4  Напиши у растућем поретку квадрате следећих бројева.

5;                  −3;                  2,1;                  2
7

;                  −0,5;                  1000

.................................................................................................................................................

˙ ˙˙

64
3,6

121
−16

1 99

6
144

225 0
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Провиримо ван рационалних бројева,  
појам квадратног коренаI/4.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 12

5  Повежи једнаке бројеве.

6  Дата је површина квадрата.
I Одреди странице правоугаоника чија ће површина бити једнака задатој површини квадрата, 
при чему су странице правоугаоника цели бројеви. Немој мењати јединице мере. Пронађи и више 
решења.

a) P = 64 cm2 ...................................................  б) P = 196 dm2 ...................................................

.......................................................................   .........................................................................

.......................................................................   .........................................................................

в) P = 1 000 000 mm2 ........................................  г) P = 2500 m2 ....................................................

.......................................................................   .........................................................................

.......................................................................   .........................................................................

II  Површина квадрата је означену са P. Изрази помоћу површине Р, дужину странице квадрата.

7  Нацртајмо квадрате којима је површина 8 и 18 
јединичних површина.

18

8 19
15

20

1312
17

169
121

289

144

225361

64324
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Квадратни корен броја

БРОЈЕВИ И СЛОВА 13

I/5.
1  Повежи једнаке парове.

2  Поређај у растућем поретку следеће бројеве.

a) 7 ; 1; 3; 2; 9   ..................................................

б) 1; 1
16

; 1
4

; 4
9

; 5
125

  .....................................

в) ⋅ ⋅ ⋅2 2; 2 2; 2; 2 2; 2   ........................................

3  На основу решеног примера пронађи целе суседе, а затим заокружене суседе са једним два 
и три децимална места. При решавању задатка користи калкулатор.

4 < 20 < 5 < 3 < < 5 < < 12 <

4,4 < 20 < 4,5 < 3 < < 5 < < 12 <

4,47 < 20 < 4,48 < 3 < < 5 < < 12 <

4,472 < 20 < 4,473 < 3 < < 5 < < 12 <

10000

0,16
36

81

4900
1,21

6,25
1,44

0,01169

9

1,12,5

0,1

0,4

1,2

100

6

70

17
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Квадратни корен бројаI/5.

БРОЈЕВИ И СЛОВА14

4  Пронађи једнаке.

a) 49;    7 ;    2 ;    7 7;    492 7   2

б) 1000;    100;    10;    ;    100102
2 

в) 16; 8; 64 ; 2 ; ( 16)3 2
 

5  Задате дужи представљају странице квадрата.
a) Допуни задате дужи до квадрата као на примеру.
б) Израчунај површине добијених квадрата.
в) Израчунај странице квадрата помоћу калкулатора.

a =  .....................................................................

b =  .....................................................................

c =  .....................................................................

d =  .....................................................................

6  Израчунај дужине страница затамњених квадрата, као и њихову површину.

a)  б)  в)  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

a
b

c

d
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1  Напиши у експоненцијалном облику разлагање на просте чиниоце за следећe бројеве.

a) 1 000 000  б) 1728  в) 10 800  

a) 1 000 000 =  ........................  б) 1728 =  .......................   в) 10 800 =  ...........................

2  Пронађи и повежи једнаке изразе.

3  Следеће изразе напиши у облику степеновања једног јединог броја.

a) ⋅2 5 =6 6
  .................................................... б) ⋅3 8 =7 7

  .........................................................

в) 
6
5

4
33 3
$ =c cm m  

 ............................................ 
г) 

9
7

7
94 4
$ =c cm m  

 ..................................................

д) 5
2

=
6

6
  ........................................................ 

ђ) 9
14

=
7

7
  ............................................................

е) 6
3

=
5

5
  ........................................................ 

ж) 37
43

=
0

0
  ...........................................................

Степеновање ненегативним изложиоцем

БРОЈЕВИ И СЛОВА 15

I/6.

26

−( 2)6

−26







1
2

7

42

−( 4)3







6
3

3

82

−( 8)2
−




20
5

2
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4  Изврши операције, и напиши резултат у облику степеновања једног броја.

a) ⋅3 3 =5 8
  ..............................  б) ⋅7 7 =2 11  ......................................  в) ⋅9 9 =0 6

  ............................

г) 
3
1

3
14 9
$c cm m

 
=

 ........................  
д) 

5
3

5
37 12

$- -c cm m  =
 ........................  

ђ) 8
8

=
5

5
  ...............................

е) 2 : 2 =16 0
  .............................  ж) 4 : 4 =8 3  .....................................

 
з) (2 ) =5 3   .............................

и) 











4
7

: 4
7

=
9 7

 .......................  
ј) 13

13
=

7

10
  ........................................

 к) 











5
7

=
4 3

 
 ...........................

л) (6 ) =4 9
  ...............................  љ) 36 ∙ 93 =  .....................................  м) 24 ∙ 83 : 42 =  ......................

 

5  Мање, веће, једнако? Стави одговарајући релацијски знак.

a) (3 ∙ 7)6       146

в) (18 : 3)8      58

6  Изврши операције и израчунај вредности степеновања.

a) 32 ∙ 3 = .........................................................  б) 2
1

2
13 2
$c cm m

 
=  .................................................

в) (52)2 = ..........................................................  г) (−2)4 ∙ (−2)3 = ..................................................

д) =16
4

3

3  ..........................................................  ђ) 56 ∙ 26= ...........................................................

7  Вредности у следећим редовима су једнаке осим једне. Подвуци кукавичје јаје у сваком реду.

a) 25 ∙ 65;    125;    (122)3;    36
3

5

5 ;    (3 ∙ 4)5 

б) 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3;    32 ∙ 34;    36;    (32)3;    (3 ∙ 3)6

в) 158;    (154)4;    
60
4

8

8 ;    (3 ∙ 5)8;    38 ∙ 58

Степеновање ненегативним изложиоцемI/6.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 16

б) 94 ∙ 44     3616

г) 
3 12
3 12
2 2

8

$

$] g     (32)6
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Степеновање целим изложиоцем

БРОЈЕВИ И СЛОВА 17

I/7.
1  Попуни табелу.

Негативни изложилац Вредност без негативног изложиоца Вредност без облика степена

5–2 1
52

4−3 1
64

1
28

1
256







2
3

–2







1
2
3

2

2  Основе и експоненти су се распали на самосталне бројеве. Састави експоненте и основе па 
повежи са вредностима. Као помоћ cмо дали једно решење.

5;               3;               2;               10;               ‒4;               ‒2;               ‒3;               –6;               ‒6;               ‒5;    

a) = −51
125

3

 
 б) 1

64
= 

 .............................................................

в) – 1
32

 = 
 .........................................................

 г) 1
1 000 000 

= 
 ...................................................

д) 1
81

= 
 ..........................................................

3  Изразе у средини круга повежи са њима једнаким вредностима.

2
2

8

13

2
2

13

16

2
2

18

22 2
2

43

48

2
2

59

62

2
2

37

42

2
2

19

242
2

27

31

2
2

49

46

2
2

101

97

2
2

62

59 2‒3

2‒5 2‒4
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Степеновање целим изложиоцемI/7.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 18

4  Стави одговарајући релациски знак (<; >; =).

a) 5
5

8

3       54  б) 9
9

11

0       910  в) 37
37

9

13      37−3

г) 
−
−

( 7)
( 7)

25

14     (−7)10  д) 
−
−

( 18)
( 18)

5

9     (−18)−4  ђ) 
 
 

 
 
1
4
1
4

10

11      






−1
4

2

е) 10
10

4

9

−

−      105  ж) 
11

11

3

14−     1111  з) 12–12     12
12

9

21

5  Напиши једноставнијим обликом наведене разломке, затим их поређај у растући редослед.

a) =8
8

6

11  
 ..........................................................

 б) =9
9

7

12
 .............................................................

в) =11
11

8

12
 .........................................................

 г) =24
24

5

7
 ............................................................

д) =31
31

4

6
 ..........................................................

 ђ) =54
54

14

18
 ...........................................................

Растући редослед: ......................................................................................................................
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Нормализован облик позитивних бројева I/8.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 19

1  Пронађи парове.

2  Већина језгара атома се састоји од протона и неутрона, око језгра круже бројни електрони. 
Напиши следеће бројеве у нормализованом облику.

a) Пречник протона је 0,00000000000000126 метара =  ...........................................................  m

б) Пречник неутрона је 0,00000000000000197 метара =  ..........................................................  m

в) Пречник електрона је мањи од 0,000000000000000001 метара =  .........................................  m

3  Групиши следеће бројеве тако да у њиховим нормализованим вредностима експоненти броја 
десет буду једнаки. Да ли има међу њима кукавичје јаје?
947 651; 53 ∙ 102; 0,0064; 2 815 ∙ 10−2; 90 ∙ 10−4; 358,8 ∙ 103; 0,00006972; 251,27 ∙ 10; 0,73 ∙ 10−4

a) 103:  ........................................................................................................................................

б) 105:  ........................................................................................................................................

в) 10−3:  ......................................................................................................................................

г) 10−5:  ......................................................................................................................................

4  Израчунај вредности у нормализованом облику, и провери тачност резултата. Исправи 
погрешне операције.

a) 12 000 ∙ 3 000 000 = 3 600 000 000  ............................................................................................

б) 220 000 000 ∙ 4 000 000 000 = 880 000 000 000 000  .....................................................................

в) 60 000 000 000 : 5 000 000 = 120 000  ........................................................................................

г) 42 000 000 : 3 000 000 000 = 0,014  ............................................................................................

9,51 ∙ 10−3 95 100
9,51 ∙ 105 0,951

9,51 ∙ 100
9,51

951

9,51 ∙ 10−2 0,00951
9,51 ∙ 104 951 000

9,51 ∙10−1 0,0951
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5  Подвуци оне бројеве који су једнаки са 8,9261 ∙ 103.

a) 892,61 ∙ 102   б) 0,89261 ∙ 104   в) 8926,1   г) 0,0089261   д) 89,261 ∙ 10    

ђ) 892610 ∙ 10−2   е) 0,089261 ∙ 10−3

6  Напиши бројеве у нормализованом облику па их поређај у опадајућем редоследу.

a = 79,638 ∙ 109 =  ............................................. б = 0,79638 ∙ 1010 =  .............................................

в = 79 638 ∙ 10−5 =  ............................................ г = 796,38 ∙ 10−3 =  ...............................................

д = 0,079638 =  ................................................. ђ = 0,00079638 ∙ 1012 = ........................................

е = 7963,8 ∙ 10−8 =  ............................................ ж = 796,38 ∙ 106 =  ...............................................

Опадајући редослед: ..................................................................................................................

7  Израчунај обим и површину квадрата чија је страница 

a) 5,78 ∙ 1012 m; б) 9,26 ∙ 10−3 m.

О =  ................................................................ О =  ..................................................................

P =  ................................................................. P =  ...................................................................

в) 1,2 ∙ 10–8 cm; г) 2,4 ∙ 104 mm.

О =  ................................................................ О =  ..................................................................

P =  ................................................................. P =  ...................................................................

БРОЈЕВИ И СЛОВА20

Нормализован облик позитивних бројева I/8.
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Основни алгебарски изрази

БРОЈЕВИ И СЛОВА 21

I/9.
1  Заокружи тачно решење.
a) Страница b једног правоугаоника је 1,5 пута већа од странице а. Који израз приказује тачно 
израчунавање обима правоугаоника ? 

A) 2(a + b)    Б) 2(a + 1,5b)    В) 2(a + 0,5a)    Г) 2(a + 1,5a)

б) Која формула показује да је четвртина од половине торте поједена?

A) t
2
1

4
1

- -           Б) t
2
1

4
1

$ -           В) t
2
1

4
1

$ $           Г) t
2
1

4
3

$ $

в) Бака има х година, а унука има четвртину бакиних. Која формула показује разлику у годинама?

A) x
x4

          Б) −x x1
4

          В) x
x

4           Г) −x x4           Д) x3
4

2  Пронађи сличне мономе и среди их.

a) 2a;  4;  –6b;  a + a + a;  –5;  4b;  1
2

a;  b
4

б) a2b2;   3ab2;   −5a2b2;   ab a2
3

2 ;   7,8abab;   b a
2

2 2

;   a b
3

2
2 ;    a

b

2

2 ;   
a b
10
2 2

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3  Напиши у облику алгебарских израза. Шта си обележио/обележила као непознату?

a) Имам дупло више мачака него паса.

Оволико их има укупно:  ...........................................................................................................

б) Телефон мог друга има три пута више меморије него мој.

Оволико има меморије на мом телефону:  ..................................................................................

Оволико има меморије на телефону мог друга:  ..........................................................................

4  Среди изразе где може.

a) 2a + 4 – 5b – 6a + 4b – 13 + 10a =  ............................................................................................

б) 2(c – 5) + 3(c + 2) =  ................................................................................................................

в) 3(2y – x) + 4(3x + 5y) =  ..........................................................................................................

г) 2(x – 3) – 3(x + 5) + 5(x – 1) =  .................................................................................................
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5  Попуни празна места.

6  Пронађи грешку, и напиши исправно уклањање заграда.

a) 3(x − 4) = 3x + 12  ...................................................................................................................

б) −4(x − 7) = −4x − 28  ...............................................................................................................

в) −5(2x − 3) = −10 + 3  ...............................................................................................................

г) 12 − 6(x + 8) = 12 − 6 + x − 8  ...................................................................................................

7  Израчунај изразе уврштавањем вредности a, b, x и y.

a) 3a + 4 – 4b – 5a + 4b – 13 + 8a, где су a = 2; b = –1  ..................................................................

..................................................................................................................................................

б) 2(3y – x) + 5(2x – 3y), где су x = 0,5; y = –2  ..............................................................................

..................................................................................................................................................

в) 71a − 182b + 86a + b − 157a + 143b, где су a = 7,4; b = −3,6  .......................................................

..................................................................................................................................................

г) 6(2a + 4) − 4(5 − 3b) − (2b − 3a), где су a = 5
6

; b = −1,2 
 .............................................................

..................................................................................................................................................

b

14b
2

7a

2

b

1
5

3a 7b
2

a
1
4⋅

+5a

−2ab

:3a
2

⋅2

b

14b
2

7a

2

b

1
5

3a 7b
2

a
1
4⋅

+5a

−2ab

:3a
2

⋅2

Основни алгебарски изразиI/9.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 22
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Множење монома 

БРОЈЕВИ И СЛОВА 23

I/10.
У сваком пољу мини шах табле су алгебарски изрази. Свако 
поље има име, на пример поље с3 је у колони c у реду 3. Следеће 
задатке треба са овим пољима да израчунаш.

1  Напиши изразе према шах табли и изврши множења.

a) a1 ∙ c3 =  ........................................................................

б) d1 ∙ e4 =  ........................................................................

в) a3 ∙ b2 ∙ c1 =  ..................................................................

г) d4 ∙ e5 ∙ e3 ∙ b4 =  .............................................................

2  Помножи изразе на дијагонали шах табле.

a) a1 ∙ b2 ∙ c3 ∙ d4 ∙ e5 = ................................................................................................................

б) e1 ∙ d2 ∙ c3 ∙ b4 ∙ a5 =  ................................................................................................................

3  Напиши изразе према шах табли и изврши множења.

a) a3 ∙ e1 ∙ d1 ∙ b3 =  .....................................................................................................................

б) b4 ∙ c2 ∙ e5 ∙ b5 =  ......................................................................................................................

в) a4 ∙ d2 ∙ b2 ∙ d5 =  .....................................................................................................................

г) (−b1) ∙ c5 ∙ (−e4) ∙ e2 =  .............................................................................................................

4  Напиши изразе према шах табли и изврши операције. Наведи најједноставнији облик.

a) 
a1
a3

 =
 ......................................................................................................................................

б) 
d1
b5

 =
 ......................................................................................................................................

в) 
c3 e1
b2 e3
$

$
 =

 .................................................................................................................................
г) 

e4 b1
d1 d5
$

$
 =

 .................................................................................................................................

5  Изврши операције. Наведи на ком шаховском пољу је решење.

a) 
xy

y
x

10
4

2
15 5

$  =
 ...........................................................................................................................

б) 
y
xy

x
y

14
6

2
7

4

2 3

$  =
 ............................................................................................................................

в) 
xy
x y

x y
x y

6
35

15
9

4

2 2

3 4

5 6

$  =
 ....................................................................................................................
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1  Изрази на два начина површину следећих правоугаоника, као у решеном примеру.

a) 7(a + b) = 7a + 7b 

б)  ...................................................................................................

в)  ...................................................................................................

г)  ....................................................................................................

д)  ...................................................................................................

ђ)  ...................................................................................................

2  Нацртај правоугаонике за следеће сабирке. Правоугаонике спој по одговарајућим страни-
цама да би добио већи правоугаоник. Очитај са великог правоугаоника облик умношка. Ради у 
свесци.

a) 2a + 2b    б) 4a + 20    в) 5a + 5b    г) 3a + 3ab    д) 6a + 10b    ђ) ab + ac

3  Уклони заграде, где може среди израз.

a) 3a (5 – 4b) =  ......................................................................................................................

б) 2x (6 – 2y) =  ......................................................................................................................

в) –5x (3x – 4) =  ....................................................................................................................

г) 3
2

y (2y + 8) =  .....................................................................................................................

д) 7xy (3x + 2y) =  ...................................................................................................................

ђ) 6a2b (2a – 5b) =  ..................................................................................................................

е) 2a (5 – 3b) + 3a (4 + 7b) =  ...................................................................................................

7
a b

c

d8

e

f f 1

g

h i i ih

j

3l5k m

p

7q r8 r

Множење полинома,  
извлачење заједничког чланаI/11.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 24
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Множење полинома,  
извлачење заједничког члана

БРОЈЕВИ И СЛОВА 25

I/11.
4  Упиши недостајуће податке правоугаоника. Изрази површину и у облику производа и у 
облику збира.

a)

в)

д)

cb

ab

n

12hm4h

7b

5eh

h

б)

г)

ђ)

d

18c6

2c

ada

cc

12ab2a

5  Упиши у правоугаона празна поља недостајуће алгебарске изразе.

a) 5a +  = 5(a + b)  б)  + 8d = d(7 + 8)  

в) 6ef +  = 3e(  + 5)  г) 9c +  = 3c(  + d)  

д)  + 4gh = 2h(j + )  ђ)  + 15m2n = 5mn(n + )  

6  Подвуци оне изразе у којима после извлачења заједничког члана стоји израз : 2а + 3b у загради.

a) 14a + 21b =  .................................................  б) 22a + 36b =  ...................................................

в) 18a + 24b =  .................................................  г) 10ab + 15b2 =  ................................................

д) 8a2 + 12b2 =  ................................................  ђ) 6ac + 9bc =  ...................................................

е) 12a2b + 18ab2 =  ...........................................  ж) 20a2b + 30a2b2 =  ............................................

7  Таман је изгледало да деца разумеју скраћивање разломака када је 
Перица упитао следеће:

a) Да ли може разломак 
+x xy

xy
8 12

4  само са 4 да се скрати?

б) Да ли после скраћивања разломак 
+x y
xy

3 15
3

2 2

 може да се напише у облику x+5y?

в) Да ли после скраћивања разломак
 

− a8 2
8

2

 може да се напише у облику -2a2?

Остали ученици и професор су само одмахивали главом. Одговори на 
питања у свесци.
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Производ вишечланих алгебарских израза, 
графички приказI/12.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 26

1  Напиши на два начина површину P на сликама приказаних правоугаоника.

P = ......................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

P = ......................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

2  Странице једног правоугаоника су а и b јединичних дужина. Краћу страницу cмо повећали 
за 4 cm, а дужу cмо скратили за 2 cm и тако cмо добили квадрат. Ради у свесци.
a) Покажи на цртежу промену дужина страница.
б) Напиши површину квадрата помоћу страница правоугаоника.

3  Напиши на два начина површину правоугаоника.

P = ......................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

P = ......................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

P=  ......................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

b 3

a

2

c 5

c

5

a)

б)

a)

б)

в)

a

ab

ab

e

16

4f

k

pg

g1
m
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Производ вишечланих алгебарских израза, 
графички приказ

БРОЈЕВИ И СЛОВА 27

I/12.
4  Помножи следеће изразе. Среди где можеш.

a) (x + 1)(x + 3) = ........................................................................................................................

б) (x − 1)(x + 2) = ........................................................................................................................

в) (3x + 2)(x + 1) = ......................................................................................................................

г) (2x + 1)(x − 3) = ......................................................................................................................

д) (x + 1)(x − 1) = ........................................................................................................................

ђ) (2x + 3y)(2x + 3y) = .................................................................................................................

е) (5x − 4y)(4x + 5y) = .................................................................................................................

ж) (x2 − 2y2)(2x − y) = ..................................................................................................................

5  Свако приказано решење је погрешно. Поправи грешке црвеном бојом.

a) (x + 4)(x − 5) = x2 + 5x + 4x − 20 = x2+ 9x − 20

б) (2x − 1)(x − 2) = 2x2 − 4x − x − 2 = 2x2 − 5x −2

в) (3x + 2y)(x − y) = 9x2 − 3x + 2y + 2y2

6  Попуни табелу тако, да тврђење X ∙ Y = Z буде тачно.

X (a + 2) (a − 1) (1 − a)

Y (a − 5) (a − 2)

Z a2 + 2a − 3 a2 − 6a + 8 1 − a2
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Сажети прегледI/13.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 28

1  Наброј чланове наведених скупова.

A = {природни бројеви који су мањи од 16, а дељиви су са 3}  .....................................................

B = {позитивни цели бројеви који нису већи од 16 и нису дељиви са 4} ......................................

2  Прикажи на дијаграму скупова природне бројеве мање од 20. У скуп А стави бројеве дељиве 
са 2, а у скуп В стави бројеве дељиве са 3. 

a) Колико бројева има у скупу A?  ..............................................................................................

б) Колико бројева има у скупу B?  ..............................................................................................

в) Колико бројева има у скупу A ∩ B?  ........................................................................................

г) Колико бројева је изостало из оба скупа?  ..............................................................................

3  Попуни табелу.

x −4 0 −1,4
2
3

y −12 0,2 −1
5

x + y 15

x − y − 7
5

x · y 1
1
6

−2
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Сажети преглед

БРОЈЕВИ И СЛОВА 29

I/13.
4  Подвуци оне изразе који су једнаки са : ,

5
2

3
4

0 2- .

a) 
2
5

3
4

5
1

$ -  =
  ...............................................

 б) 
5
2

4
3

10
2

$ + -d n =
  ...........................................

в) 0,01 =  ........................................................  г) 0,4 ∙ 0,75 − 0,2 =  .............................................

д) , :0 4 4 3
5
1

$ -^ h  =
  ........................................

 ђ) : , ,
5
2

0 75 0 2-  =
  .............................................

е) :
10
4

1
3
1

20
4

-  =
  ..........................................

 ж) :
15
6

15
20

15
3

-  =
  .............................................

5  Који је онај број, који је

a) мањи од збира 4
11

 и 3
2

 за 31
44

-?  ......................

б) већи од разлике 15
7

 и 9
10

 за 27
35

-?  ...................

в) трећина производа 7
8

 и 12
5

 ?  .........................

г) пет пута већи од количника 8
15

 и 44
9

 ?  ..........

6  Колика је страница квадрата ако му је површина 

a) 144 m2;  .........................................................

б) 625 mm2;  ......................................................

в) 1,69 dm2;  ......................................................

г) 32 400 m2;  .....................................................

д) 0,01 cm2;  .......................................................

ђ) 16
81

 mm2?  ......................................................
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7  Пронађи и поправи грешке у следећим задацима. Подвуци оне који су тачни.

a) 73 ∙ 76 = 718  ..............................................  б) 
6
5

6
54 5

$d dn n  = 
36
25 9

d n  
 .........................................

в) 
4
4
2

5

 = 13  
 ..................................................  

г) :
6
1

6
18 2

d dn n  = 
6
1 4

d n  
 ...........................................

д) (36)2 = 312  ...............................................  ђ) 
2
3

7
56 6

$d dn n  = 
14
15 12

d n
  ........................................

е) 
7
42

9

9

 = 60

  ................................................  
ж) =11

38
11

3

0
3

  .......................................................

8  Пронађи парове.

6−2

(−4)−3 

2−8 (−3)−4

9  Изврши следеће операције, и резултате прикажи у нормализованом облику.

a) 31 000 000 000 ∙ 570 000 000 =  .................................................................................................

б) 28 800 000 000 : 180 000 000 =  .................................................................................................

в) (4,7 ∙ 105) ∙ (1,3 ∙ 104) =  ............................................................................................................

г) (1,5 ∙ 10−4) ∙ (2,3 ∙ 107) =  ...........................................................................................................

д) (3,6 ∙ 108) : (4 ∙ 102) =  ...............................................................................................................

ђ) (20,3 ∙ 105) : (2,9 ∙ 10−2) =  .........................................................................................................

Сажети прегледI/13.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 30
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Сажети преглед

БРОЈЕВИ И СЛОВА 31

I/13.
10  Попуни табелу. Сведи на најједноставнији облик.

A 12xy 28x2y3 24,8x4y8 3
4

x3y2

B 3y 4xy2 3,1x3y2 5
4

x3y

A ∙ B

A : B

11  Од два правоугаоника већи можеш да направиш 
на следећи начин:

Спари дате правоугаонике па их нацртај спојене. Напиши њихову површину појединачно а и 
спојено.

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F

a

b

A

d

6
c

b

c

e

e

e

f

8

B

C

D

E

F
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Сажети прегледI/13.

БРОЈЕВИ И СЛОВА 32

12  Изврши сређивања. Ако је потребно прво множећи уклони заграде.

a) 2x + 3 − 5x − 4 + 4x − 11 =  ......................................................................................................

б) x − 10 + 3(x − 2) + 4(x + 2) =  ...................................................................................................

в) 4(2a − b) + 5(3a + 5b) =  ..........................................................................................................

г) 3x(x − 2) − 3x(x + 5) + 5x(x − 2) =  ...........................................................................................

13  Претвори чиниоце у сабирке, а сабирке у чиниоце.

a) 3a(2a + 5) =  ...........................................................................................................................

б) 5a(3 − b) =  .............................................................................................................................

в) 7ab(2a − 3b) =  ........................................................................................................................

г) 8ab − 16a =  ............................................................................................................................

д) 21a − 28ab =  ..........................................................................................................................

ђ) 18ab2 − 24a2b =  .......................................................................................................................

14  Изврши множење израза. Среди где може.

a) (x − 1)(x + 2) =  .......................................................................................................................

б) (y − 2)(y + 2) =  .......................................................................................................................

в) (a + 1)(3a + 2) =  .....................................................................................................................

г) (2x − y)(2x + y) = ....................................................................................................................

д) (c + 3d)(c + 3d) =  ....................................................................................................................

ђ) (4a − 3b)(4a − 3b) =  ................................................................................................................

е) (a2 + b)(3a2 − 4b) =  .................................................................................................................

15  Попуни празне квадрате тако, да буде тачна једнакост.

a) (x + )(x − 3) = x2 + x − 12 

б) (  − 1)(x + 5) = 2x2 + 9x − 5 

в) (3x − )(  − 3) = 12x2 − 17x + 6 

г) (6 − )(2x + ) = −2x2 + 8x + 24 
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Изометријске трансформације

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 33

II/1.
1  Групиши приказане троуглове на основу сличности.

Групе:  ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

2  Осно симетрично пресликај четвороугао ABCD ако је дата једна пресликана тачка.
a)   б) 

3  Централно симетрично пресликај четвороугао ABCD ако је дата једна пресликана тачка.
a)   б) 

4  Напиши како можеш симетричном трансформацијом да добијеш делтоид из троугла.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5  Напиши како можеш симетричном трансформацијом да добијеш паралелограм из троугла.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

BA
C

D
E

F G
H

I
J

A

B

C

D

A� A

B � A�
C

D

A

B

C

D

A�

A

B � A�
C

D
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Изометријске трансформацијеII/1.

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 34

6  Пресликај осно симетрично у односу на задату осу 
t, петоугао приказан у координатном систему. Напиши 
оригиналне координате тачака а и координате тачака 
пресликаног петоугла.

A( ….; …. ); B( ….; …. ); C( ….; …. ); 

D( ….; …. ); E( ….; …. );

A'( ….; …. ); B'( ….; …. ); C'( ….; …. ); 

D'( ….; …. ); E'( ….; …. ).

7  Централно симетрично у односу на задату тачку К, 
пресликај петоугао приказан у координатном систему. 
Напиши оригиналне координате тачака а и координате 
тачака пресликаног петоугла.

A( ….; …. ); B( ….; …. ); C( ….; …. ); 

D( ….; …. ); E( ….; …. );

A'( ….; …. ); B'( ….; …. ); C'( ….; …. ); 

D'( ….; …. ); E'( ….; …. ).

8  На слици видиш два чаршава. Заврши цртеже тако, да леви буде осно симетричан а 
десни да буде централно симетричан.

0 x

y

1

1

A

B

C

t

D E

0 x

y

1

1

A

B

C

K

D

E
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Вектори

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 35

II/2.
1  Користи географски атлас. Напиши имена насеља.
a) Од Сомбора је 70 km на исток.    б) Од Новог Сада је 100 km на север.

a)  ...................................................................   b) .....................................................................

2  

a) Који су, од задатих вектора, једнаки?  ....................................................................................

б) Који су супротни вектори? ....................................................................................................

3  Нацртај векторе.
a) a + b б) a + c

в) a + b + c г) 2b 

д) –2c ђ) c – b

е) a – 2c ж) 2a – c 

4  Израчунај збирове.

a) AB BK+  =  ..................................

б) AF FE ED+ +  =  ...........................

в) AK FK CD+ +  =  ..........................

г) AK KD+  =  ..................................

д) FK BK+  =  ...................................

ђ) AD DE CB+ +  =  ..........................

a b c d e f
g

h

j

a

b
c

A

B C

D

EF

K
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ВекториII/2.

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 36

5  Одреди резултат операција, на основу слике.

a) AB AK+  =  .....................................

б) –AF AB  =  ......................................

в) AB AF AC–+^ h  =  ...........................

г) –AC AE  =  ......................................

д) –BF CE  =  .......................................

ђ) –BA BK BD+^ h  =  ...........................

6  Тачно? Нетачно? Подвуци одговарајуће. 
Ако два вектора имају исту дужину онда 
a) им је збир сигурно дужи од њих; Тачно  Нетачно
б) збир не може бити једнак њима; Тачно  Нетачно
в) им је збир можда краћи од њих;  Тачно  Нетачно
г) им збир може бити нулти вектор. Тачно  Нетачно

7  Нацртај два вектора чији су збир и разлика нормални једно на друго.

Какве векторе си нацртао?  ........................................................................................................

8  На основу правила ауто трке – упознатих у уџбенику – означи на цртежу где би могао да буде 
твој ауто 
a) после првог помицања; б) после другог помицања.

 

A

B C

D

EF

K
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Транслација
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II/3.
1  Направи шару транслацијом. Вектор транслације је дат на слици.

P

4  Одреди вектор транслације 
и помери дуж тако да буде 
сечица датог круга. На колико 
места си могао да помериш 
дуж? 

3  Одреди вектор транслације и 
помери правоугаоник тако да му 
се пресек дијагонала пресликава у 
центар датог круга.

2  Транслирај троугао тако, 
да му једно теме буде тачка 
Р. Колико има решења?

...........................................

...........................................
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5  Павле хоће најкраћим путем до Петра. Преко пута хоће да пређе правилно, под правим 
углом у односу на ивицу пута. Нацртај његов пут.

6  Тачно? Нетачно? Подвуци.
a) Ако су у једној изометријској трансформацији дуж и њена пресликана  

дуж узајамно паралелне онда та трансформација може бити транслација. Тачно  Нетачно
б) Ако вектор транслације није нулти вектор, онда транслација нема фиксну тачку. Тачно Нетачно
в) Ако при транслацији дуж и њена слика преклапају једна другу  

онда је дуж паралелна са вектором транслације.  Тачно Нетачно
г) Ако транслирамо један угао, онда су пресликани и оригинални угао једнаки. Тачно Нетачно
д) Унакрсни углови се не могу пресликати транслацијом један у други. Тачно Нетачно
ђ) За два квадрата једнаких страница  

може да се нађе вектор који транслира један квадрат у други. Тачно  Нетачно

7  Нека AB  буде вектор транслације. Конструиши транслирану 
тачку P l изворне тачке Р цртањем паралелограма ABP Pl .

8  Заокружи тачан одговор. Може их бити више. 
a) Tранслација 

A: држи правац; Б: окреће cмер ротације; В: има тачно две фиксне тачке.

б) Ако је вектор транслације нулти вектор, тада         A: транслација не држи правац; 
 Б: је свака тачка равни фиксна;         В: је транслација изометријска трансформација.

в) Било која страница паралелограма може се трансформисати у другу страницу
A: транслацијом; Б: осном симетријом; В: централном симетријом.

г) Ако се две различите праве могу транслирати једна у другу, онда те две линије
A: се секу; Б: се секу под правим углом; В: су паралелне једна са другом.

д) За све кругове важи да имају
A: тачно једну сечицу;           Б: тачно две сечице; В: бесконачно много сечица
које могу да се транслирају (са не-нултим вектором), тако да ће померена дуж такође бити 
сечица круга.

 ТранслацијаII/3.
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Павле

Петар

A

B

P
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Ротација II/4.
1  Ротирај квадрат ABCD 
a) око темена В за −90 степени; б) око средишта К за 45 степени.

 

A

B

C

D

A

B

C

D

K

2  Ротирај правоугаоник ABCD за 90 
степени са центром у пресеку дијагонала. 
Коју геометријску фигуру cмо добили у 
пресеку оригиналног и пресликаног 
правоугаоника? 

................................................................

3  Заврши фигуре тако да буду ротационо симетричне. Фигура је ротационо симетрична ако се 
некаквом ротацијом чији је угао различит од 360° може пресликати у себе саму.

a) б) в) г)

A

B

C

D

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 39

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   39NT_32645_Matematika_8_MF.indd   39 2021. 04. 06.   17:18:592021. 04. 06.   17:18:59



4  Ротирај геометријске фигуре уз помоћ мреже око тачке К за +90° и за −90° степени.

a)  б) 

K
K

Каква би трансформација претворила прву слику у другу?

Име трансформације: ………………………………………………

5  У квадрату је сакривена тајна порука. Приложена слика и ротација за −90 степени ће те 
одвести до решења. Може пуно да помогне ако исечеш и ставиш шаблон на поруку, па га затим 
окрећеш.

                                                                                                

A

E

O

M

S

K

A

E

M

Z

E

T

E

T

T

R

Тајна порука је:  ........................................................................................................................ .
Сакриј и ти једну тајну поруку. Кључ за решење нека буде неки други шаблон.

РотацијаII/4.
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М Ч Т К
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Хомотетија
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II/5.
1  Конструиши двоструко увећан четвороугао ABCD из центра О. 

A

B

C

D

O

2  Нацртај мету. Дати круг из центра двоструко повећај, онда повећај један и по пута и умањи 
на половину. Ако најмањи круг не можеш са шестаром да конструишеш, користи оловку.

3  Која изјава је тачна (Т), а која је нетачна (Н)?

Ако су два троугла слична онда

a) ако је један једнакокраки онда је и други.        

б) ако један има угао од 84° онда други има угао од 42°.      

в) ако један има страницу од 6 сантиметара, онда други има од 3 cm.    

г) Ако је један правилан онда је и други .        
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4  Нађи центар хомотетије на приложеним скицама ако је коефицијент пропорционалности
a) позитиван;

б) негативан.

5  Копирај увећану верзију слике. Позадина ти је 
помоћ.

6  Из центра координатног система удвостручи че-
твороугао са координатама A(–2; 2), B(3; –1), C(2; 3), 
D(–1; 2). 
Наведи координате темена тако добијеног четво-
роугла.

A'( ….; …. ); 

B'( ….; …. ); 

C'( ….; …. ); 

D'( ….; …. ).

0 x

y

1

1

ХомотетијаII/5.
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Конструкције
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II/6.
1  Пропорционално смањи.

A

B

C

D

K

A�

2  Пропорционално повећај.

A B

C

K

A�

3  Конструиши слику тачке С, ако 
је A' слика од А, а B' слика од В.

C
A

B

A'

B'
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4  Конструиши слику дужи АВ ако је К центар симетрије а коефицијент је
a)   4;

A

BK

б)   7
4

;

A

BK

в)   8;

A

BK

г)   3
8

!

A

B

K

КонструкцијеII/6.
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Конструкције
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II/6.
5  Конструиши слику троугла АВС ако је К центар симетрије а коефицијент је

a)   1
3

;

A B

K

C

б)   7
3

;

A

B

K

C

в)   1
5

;

A

B

K
C

г)   9
5

!

A

B

K

C

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   45NT_32645_Matematika_8_MF.indd   45 2021. 04. 06.   17:20:082021. 04. 06.   17:20:08



6  Подели дуж АВ на два дела тачком С, тако да буде

a) AC : CB = 2 : 5;

A B

б) AC : CB = 5 : 2;

A B

в) AC : CB = 1 : 8;

A B

г) AC : CB = 3 : 7

A B

КонструкцијеII/6.
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Конструкције
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II/6.
7  Обоји траку почев са леве стране у црвено а са десна у зелено. Нека једна трећина траке 
буде црвена а две петине зелена.

8  Цртеж показује парк у облику правилног шестоугла. На његовој граници има један путељак. 
Код тачке А је једна клупа. Осмисли место за још четири клупе тако да све клупе при шетњи око 
парка буду на истој удаљености једна од друге.

A B

E D

CF
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СличностII/7.
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1  Један троугао има странице од 1,2 cm, 1,4 cm 
и 1,7 cm. Један њему сличан троугао има најдужу 
страницу од 8,5 cm. Колике си му остале странице ?

Дужина једне странице:  ..................................

Дужина друге странице:  .................................

2  Конструиши правоугли троугао. Конструиши 
и висину спуштену на хипотенузу. Покажи да су 
тако добијени троуглови слични оригиналном.

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................

3  Нацртај два троугла са унутрашње и спољашње стране лењира. 
Образложи зашто су они слични.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

4  Цртеж приказује кров од једне куће у облику једнакокраког 
правоуглог троугла. Део зида ће да сруше да би уградили троугласти 
мансардни прозор. Колики део зида заузима тај прозор. Прво 
процени, а затим мери и рачунај.

Процена:  ......................................................................................

После мерења и рачуна:  ................................................................

......................................................................................................

5  Како cмо се удаљивали од једног дрвета на равном терену, забили cмо два штапа у земљу. 
Први штап је на 20 метара од дрвета и висина му је 1,2 метра. Други штап је на 23 метра од дрвета 
и има висину од 80 сантиметара. Врх дрвета, и врхови штапова, су на истој линији. Колико је 
високо дрво? Направи цртеж и рачунај у свесци.
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Сличност
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II/7.
6  Узми један папир у облику правоугаоника. Савијањем обележи симетралу дуже странице 
и једну дијагоналу. Савиј и добијени мањи правоугаоник по дијагонали тако да она пресеца 
дијагоналу великог правоугаоника.
a) Направи цртеж о савијању.

б) Покажи да права спуштена из пресека двеју пресавијених дијагонала под правим углом на дужу 
страницу сече исту на трећини.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7  Са две стране једног 12 метара широког 
пута има две табле. Како би одредио растојање 
између њих ако не cмеш прећи на другу страну? 
Направи цртеж и формулиши идеју.

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

8  Ставили cмо један преко другог листове А3, А4 и А5 величина на приказан 
начин. Образложи зашто су тачке А, В и С на једној линији. Као помоћ користи 
део твог уџбеника „Јеси ли знао?“.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

A

B

C
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1  Дужи на слици једнаке су дужине и заклапају 
угао од 60 степени. Наведи оне ротације које 
трансформишу једну дуж у другу.

...........................................................................

...........................................................................

2  Нацртај вектор са којим можеш да помериш 
једнакокраки троугао тако, да му база легне 
на горњу страну правоугаоника. Нацртај тај 
транслирани троугао.

3  Колика је површина црвеног четвороугла у нацртаном 
паралелограму ако је површина зеленог троугла 3 cm2, а површина 
жутог четвороугла је 20 cm2. Образложи одговор.

Површина црвеног четвороугла: ..............................................................................................

Образложење:  .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4  Смањи нацртани петоугао тако, да се страница АВ претвори 
у дуж A'B'.

5  Један петоугао има странице од 2 cm, 2,3 cm, 3 cm, 2,4 cm и 3,6 cm. Збир најмање и највеће 
странице њему сличног петоугла је 14 cm. Колики је обим новог петоугла?

Дужина најкраће странице:  ............................

Дужина најдуже странице:  .............................

Дужина осталих страница:  .............................

Обим петоугла:  ...............................................

A

B

C

D

E

A�

B�

Сажети прегледII/8.
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Сажети преглед
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II/8.
6  Испрекидана линија је у оба случаја на средини растојања две неиспрекидане линије. Која је 
дужина испрекидане линије? (Обим велике и мале фигуре ћеш наћи испод цртежа.) 

О = 62,4 cm, O₁ = 20,8 cm О = 41,7 cm, O₁ = 13,9 cm

Дужина испрекидане линије: x =  ....................  Дужина испрекидане линије: x =  ......................
 
Колики је коефицијент сличности који претвара малу фигуру у испрекидану?

Пропорција:  ..................................................  Пропорција:  ....................................................

Колика је пропорција сличности која претвара испрекидано тело у велико тело?

Пропорција:  ..................................................  Пропорција:  ....................................................

7  Подели краћу страницу правоугаоника у пропорцији 2:3, 
а дужу 3:4. У тачкама пресека повуци дужи под правим углом 
на странице. Колику си површину добио ако је површина 
првобитног правоугаоника била 140 cm2?

Површине подељених делова:  ...................................................................................................

8  Колико је висока кућа ако је сенка штапа од 80 сантиметара дугачка 2,4 метра, а сенка куће 
45 метара?

Висина куће:  .............................................................................................................................

9  Колико је висока кућа? Лампа је 4 метра 
висока, саобраћајни знак 2 метра, а једно од 
другог су удаљени 6 метара. Удаљеност 
између лампе и куће је 60 метара. 

Висина куће:  ...............................................

О
О1 О1

О
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10  Растојања између три насеља измерена су на географској карти размере 1: 600 000. Њихова 
локација на карти је означена тачкама А, В и С. На карти је АВ = 2,4 cm, ВС = 3,3 cm, АС = 4,8 cm. 
Колико су удаљена насеља у стварности?

Стварна дужина AB:  .................................................................................................................

Стварна дужина BC:  .................................................................................................................

Стварна дужина AC:  .................................................................................................................

Насеље D је на 45 километара од А. Колико је њихово растојање на карти?

Растојање AD на карти:  .............................................................................................................

На другој карти измерено је растојање АD од 3 cm. Колика је размера ове карте?

Размера друге карте је:  ..............................................................................................................

11  Трапез има краћу основу од 14 cm и краке 
дужине 4 cm и 5 cm. Краке треба продужити за 
тачно 16 cm и 20 cm како би се пресекли.
a) Направи скицу на основу текста. 

б) Колика је дужина дуже стране трапеза? 

12  Из идентичних квадрата састављамо узајамно слична слова L. У квадратној решеци видимо 
прво слово L.
a) Нацртај следећа два слова L.
б) Одреди број квадрата за свако слово. 

Сажети прегледII/8.

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 52
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Конструкције и мерења 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 53

III/1.
1  Дијагонала квадрата је 3 cm. Колико мили-
метара има страница квадрата? Конструиши 
и мери.

Дужина странице:  ...........................................

2  Дијагонала квадрата је 10 cm. Конструиши, 
мери, рачунај. Колика му је површина? Колико 
је дугачка страница?

Површина квадрата:  .......................................

Дужина странице квадрата:  ............................  

3  Висина правилног троугла је 3 cm. 
Конструиши троугао. Колики је обим и колика 
је површина троугла?

Дужина странице троугла:  ..............................

Обим троугла: .................................................  

Површина троугла:  .........................................  

4  Дужине дијагонала ромба су: 3 cm и 5 cm.
Конструиши, мери, рачунај. Колики је обим 
ромба?

Дужина странице ромба:  ................................

Обим ромба:  ...................................................  
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5  У један од ћошкова собе облика квадра 
причврстили смо мерну врпцу коју смо прво 
развукли до најудаљенијег ћошка на поду, а 
затим и до најудаљенијег ћошка собе. У првом 
случају требало нам је 10 метара, у другом 
случају 10,6 метара врпце. Колико је висока 
соба?

Висина собе:  ...................................................

6  На слици је приказан пут бубе која пузи у соби: прво се кретала 
8 dm хоризонтално затим 6 dm вертикално, и на крају 4 dm поново 
хоризонтално. Колики би пут прешла да је прелетела равно од 
почетне до крајње тачке?

Дужина пута у лету:  ........................................

Конструкције и мерења III/1.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА54
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Питагорина теорема 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 55

III/2.
1  Попуни табелу. Дужине страница правоуглог троугла су a, b и с, где је с хипотенуза.

a 7 0,6 7 6 1 1

b 24 0,8 3,6 17,5 40 2 2

c 25 3,9 44,5 3 3

За израчунавање сам користио  ..............................................  теорему.

2  Странице троугла су 8 cm, 15 cm и 17 cm. Да ли је троугао правоугли?

Квадрат најдуже странице је:  ....................................................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница је:  ..................................................................... 

Овај троугао  .............................................. , јер  .......................................................................

Користио сам  ......................................................................  за доношење одлуке.

3  Одлучи рачунањем које су врсте троуглова нацртане на квадратној мрежи.
a) б) в)

a) Дужина страница је: ..............................................................................................................

Квадрат најдуже странице је:  ....................................................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница је:  .............................................................

Овај троугао  .............................................. , јер  .......................................................................

б) Дужина страница:  .................................................................................................................

Квадрат најдуже странице је:  ....................................................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница је:  .............................................................

Овај троугао  .............................................. , јер  .......................................................................

в) Дужина страница:  .................................................................................................................

Квадрат најдуже странице је:  ....................................................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница је:  .............................................................

Овај троугао  .............................................. , јер  .......................................................................
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4  Нацртај следеће тачке у датом координатном 
систему.

A(1; 2), B(12; 5), K(3; 8), L(4; 8), M(2; 8), N(3; 9)

Одреди, израчунавањем, која врста углова су AKB, 
ALB, AMB, ANB.

Квадрат странице AB:  ..............................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница 

троугла AKB:  ...........................................................

Односно, угао AKB  ....................................... , јер  ....................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница троугла ALB: ......................................................

Односно, угао ALB  ..................................... , јер  ....................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница троугла AMB: ....................................................

Односно, угао AMB  ........................... , зато што  ....................................................................

Збир квадрата дужина осталих двеју страница троугла ANB: .....................................................

Односно, угао ANB  ............................ , зато што  ....................................................................

5  Мердевине дуге 3,8 метара биле су присло-
њене на зид висок 3,2 метра. Колико је удаљено 
подножје мердевина од подножја зида?
Тражена удаљеност помоћу Питагорине теореме:

........................................................................

6  На хоризонталном тлу је вертикално 
усправљен стуб, врх му је конопцима дужине 
4,5 метра причвршћен за тло. Други крај ужади 
је 1,2 метра од подножја стуба. Колико је висок 
стуб?

Висина стуба помоћу Питагорине теореме је:

........................................................................

0 x

y

1

1

 Скица:

 Скица:

Питагорина теорема III/2.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА56
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Питагорина теорема 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 57

III/2.
7  Колика је дужина непознате странице трапеза приказаног на слици?

На слици сам именовао важне тачке. Примењујем ...............................

......... теорему на правоугли троугао ........................................ .

Непозната страница је дужине:  .................................................................................................

8  У ком квадранту је дата тачка најближа координатном почетку?

A(6,5; 42); B(‒18; 38,5); C(19,5; ‒40); D(‒9; ‒40) .........................................

теорему користим да одредим растојања OA, OB, OC и OD ......................................... . 

Растојање OA:  ...........................................................................................................................

Растојање OB:  ...........................................................................................................................

Растојање OC:  ...........................................................................................................................

Растојање OD:  ...........................................................................................................................

Односно, тачка ........................................ је најближа координатном почетку и та тачка се 

налази у ........................................ квадранту.

9  Брод који је кренуо са северне обале језера Балатон, путовао је 130 метара према југу, а затим 
је скренуо на исток, правећи још 144 метра. Колико ће да пређе чамац који се враћа са брода 
равно до почетне тачке?

Дужина повратног пута помоћу ........................................... теореме је ....................................

То јест, повратна маршрута је ........................................ метара краћа.

x

11

5
2
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1  Правоугаони парк окружен је стазом. Пешаци 
су већ потпуно угазили траву по ћошковима само 
да би пут био краћи неколико метара.
Израчунај колико треба мање да се хода oкo паркa 
на основу датих информација.

Дужина краће странице правоугаоног парка:  ............................................................................

Дужина дуже странице правоугаоног парка:  .............................................................................

Обим правоугаоног парка:  ........................................................................................................

Дужина хипотенузе правоуглог троугла у угловима парка: .........................................................

Обим осмоугаоног травнатог дела:  ............................................................................................

Значи, ако су углови одсечени, рута је ......................................... метара краћа. 

2  На градилиштима се користи тобоган за 
спуштање цигала. Један крај тобогана био је 
фиксиран на висини од 6 m, а други крај на 
висини од 4,5 m на два супротна вертикална 
зида. Колико су удаљена два зида ако је дужина 
тобогана 4 метра? 

Дужина једног крака правоуглог троугла је:  ..............................................................................

Дужина хипотенузе правоуглог троугла је:  ................................................................................ 

Дужина недостајућег крака је на основу Питагорине теореме:  ...................................................

Односно, два зида су приближно ......................................... сантиметара удаљени један од другог.

3  Један крај шипке од два метра био је 
причвршћен на под ходника, а затим је присло-
њена на један од зидова ходника. Крај шипке 
је тако био на висини од 1,8 метара. Да смо 
се одлучили да је прислонимо на други зид, 
тада би крај шипке био само 1,2 метра високо. 
Колико је широк ходник?

Ширина ходника: ...........................................  

 Скица:

 Скица:
 

Израчунавања у равни III/3.
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Израчунавања у равни 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 59

III/3.
4  Однос страница слике са дијагоналом од 60,2 cm је 5: 7. Колика је дужина страница слике?

Нека је дужина једне странице 5х, онда је дужина друге странице: .............................................

Питагорина теорема за правоугли троугао: ................................................................................

Пошто је x ≈ ..........................................., онда су дужине страница: .........................................

5  Измерили смо полупречник уписаног и опи-
саног круга око правилног петоугла, и добли смо 
10,5 cm и 12 cm. Колики је обим петоугла? 

Обим петоугла je:  ............................................

6  Питагорина теорема може да се докаже на више начина. Попуни делове који недостају и 
научићеш још један доказ.

На слици је приказан произвољни троугао ABC са 
висином спуштеном на хипотенузу. На слици је p + q = c.

ABCΔ ~ ATCΔ, јер су углови у пару  ...........................................................................................

Ако су слични, онда је и однос њихових страница исти: 
c

q
b

= . То јест: b2 = ……

BCTΔ ~ ABCΔ, јер су углови у пару  ...........................................................................................

Ако су слични, тада је однос одговарајућих страница исти: 
a
c

p= . То јест: a2 = ……

На основу две последње релације следи:

a2 + b2 = ................... + ................... = ................... · (................... + ...................) = ...................

Значи, доказали смо Питагорину теорему.

��
A

B

C

T�

�
q

p

a

b

  Скица:
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1  Попуни недостајуће делове табеле са целим бројевима. a, b, и c означавају дужину ивица 
квадра, а d дужину дијагонале квадра.

a 1 2 3 4 6 7 8 9

b 2 3 4 6 8

c 2 6 20 30 42

d 13 21

Проучи структуру табеле. На основу претпоставке шта би написао у четвртој колони? 

a = ............................. b = ............................. c = ............................. d = .............................

2  На средини плафона собе облика коцке са 
ивицом од 3 метра налази се лампа. Колико је 
удаљена лампа од најудаљенијих крајева собе?

Тражена удаљеност je:  ...............................................................................................................

3  Продавац је од комада качкаваља облика 
квадра, исекао једну шестину, дуж правоугаоне 
резне површине приказане на слици. Колика је 
површина пресека?

Непозната страница површине пресека може 

да се одреди помоћу ............................. 

теореме.  

За то користим уцртани ............................. 

правоугли троугао на слици, који има 

две странице од:............................. cm и 

............................. cm.

Односно, дужина непознате странице пресека 

је: .............................

Површина пресека је: ............................. 

  Скица:

Израчунавања у простору III/4.
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Израчунавања у простору 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 61

III/4.
4  Колика је обојена дуж у коцки са јединичним ивицама? Крај обојене дужи је увек теме, 
средина странице или средина стране коцке.

a) б) в) г)

a) Дужина зелене дужи:  ............................................................................................................

б) Дужина црвене дужи:  ...........................................................................................................

в) Дужина љубичасте дужи:  ......................................................................................................

г) Дужина жуте дужи:  ...............................................................................................................

5  Површина три стране квадра је: 48 cm², 144 cm², 192 cm². Колика је дијагонала квадра?  
Ивице правоугаоника треба да буду дужине а, b и c. онда је:

............................. = 48 cm2, ............................. = 144 cm2, ............................. = 192 cm2.

Како може да се добије запремина квадра из производа три странице?

V = abc = .............................

Знајући аb, аc и bc, може да се одред дужина ивица:

a = ............................. b = .............................  c = .............................

Тада је дужина дијагонале правоугаоника: D = .............................

6  Ивице избушене Рубикове коцке су 5,7 cm. 
Израчунајте удаљеност датих парова тачака.

Жуто-зелена:  ..............................................................................................

Жуто-црвена:  ...........................................................................................

Црвено-зелена:  .........................................................................................

Жуто-плава:  ..............................................................................................

Који су дужи у целости унутар коцке?

..................................................................................................................................................
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1  Колика је дужина странице и површина правилног троугла ако је дужина његове висине 

a) 5 cm; б) 15 cm; в) 2 3  cm; г) 48  cm?

a) Дужина странице:  ...................................... , површина:  .......................................................

б) Дужина странице:  ...................................... , површина:  .......................................................

в) Дужина странице:  ...................................... , површина:  .......................................................

г) Дужина странице:  ...................................... , површина:  .......................................................

2  Колика је површина правилног троугла чија 
је страница 3 cm дужа од његове висине?

Површина правилног троугла:  

  

3  Колика је површина једнакокраког право-
углог троугла чија је катета 5 cm краћа од њене 
хипотенузе?

Површина једнакокраког правоуглог троугла: 

 

4  Колика је површина коцке у којој је разлика 
између дужине мале и велике дијагонале 2 cm?

Површина коцке: ..............................................

Правилан троугао, квадрат, коцка III/5.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА62
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Правилан троугао, квадрат, коцка

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 63

III/5.
5  Дата је дужина хипотенузе једнакокраког правоуглог троугла. Колика је дужина катете?

a) 50  m б) 18  m в) 11 m г) 7 m

a) Дужина катете:  .....................................................................................................................

б) Дужина катете:  .....................................................................................................................

в) Дужина катете: ......................................................................................................................

г) Дужина катете:  ......................................................................................................................

6  Ако је дијагонала стране коцке 5 cm дужа од њене ивице, колико је дужа дијагонала коцке, 
од дијагонале стране тј. мале дијагонале? 

Разлика у дужини мале и велике дијагонале је:  ..........................................................................

7  Две супротне стране Јулкине правилне 
шестоугле мрежице за игру су удаљене 112 cm. 
На коликој површини се Јулка може кретати?

Подна површина мрежице:  .............................

8  Пре постављања шестоуглог баштенског 
павиљона, бетониран је правилан шестоугли 
темељ странице 2,1 m.
a) Колико су удаљене две паралелне странице 
бетонског темеља?
б) Колика је површина бетонираног дела?

a) Удаљеност између две паралелне странице:  

........................................................................

б) Површина бетонираног дела:  ......................
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1  Дали смо дужине једне катете и хипотенузе правоуглог троугла. Да ли странице троугла 
формирају Питагорину тројку бројева?

a) a = 65, c = 97 б) b = 80, c = 89 в) a = 37, c = 69 г) b = 41, c = 57

a) b =  ............................................................. , тј.  ....................................................................

б) a =  ............................................................. , тј.  ....................................................................

в) b =  ............................................................. , тј.  ....................................................................

г) a =  .............................................................. , тј.  ....................................................................

2  Користи Питагорине тројке бројева да утврдиш дужине стра-
ница троугла АВС, приказане на слици, тако да је BCD такође 
Питагорин троугао.

CD

BC

AC

AB

BD

3  Нацртај круг у координатном систему са центром у 
координатном почетку, полупречника 5 јединица. Одреди 
координате тачака кружнице које леже на координатној 
мрежи.

Координате тачака пресека кружнице са координатном 

мрежом: 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

A

B

C
D

25 24

7

0 x

y

1

1

Познати правоугли троугловиIII/6.
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Познати правоугли троуглови

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 65

III/6.
4  Питагорина тројка бројева 3, 4, 5 садржи три цела узастопна броја. 
Постоји ли још једна таква Питагорина тројка?

(a + 1)2 =  ...........................................................................................

a2 + (a − 1)2 =  .....................................................................................

На основу Питагорине теореме:  ................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

То јест:  ......................................................................................................................................

5  Још једну занимљивост о тројци бројева 3, 4, 5 можеш да откријеш тако што ћеш да одговориш 
на следеће питање: Колика је ивица оне коцке чија је запремина једнака збиру запремина коцки 
са ивицама дужине 3, 4 и 5?

Збир запремина три коцке:  .......................................................................................................

Односно, дужина ивице нове коцке:  .........................................................................................

6  Троугао ABC је Питагорин троугао са дужинама страница од 3, 
4, 5 јединица.

a) Нацртај на катетама троугла спољашње квадрате ACFG и BCDE и 
повежи тачке F и D.

б) Осносиметрично пресликај тачке F и D у односу на симетралу 
дијагонале GE шестоугла ABEDFG да би добио тачке Р и Q. На празну 
квадратну решетку нацртај шестоугао ABEQPG.

в) Какав је четвороугао ABQP, добијен цртањем дијагонала AP и 
BQ?
Ово је један:  ...................................................................................
г) Упореди површине два шестоугла. Први шестоугао чине два 
троугла и два квадрата, а други шестоугао чине два троугла и 
правоугаоник. Какав би однос добио из онога шта видимо ако је 
почетни троугао ABC произвољни правоугли троугао?

Са две слике може да се прочита:  ...................................................

a

a 1�
a 1�

A

B C
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1  Измери и упореди дужине две обојене дужи које су приказане на 
слици. Оправдај своју изјаву.

Две дужи  .............................................................................................

Образложење: ......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2  Дате су дијагонала правоугаоника d и дуж m која приказује удаљеност између друга два 
темена и дијагонале d. Конструиши правоугаоник.

Подаци:

Нацрт:

Процес конструкције:  ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Реализација:

3  За који троугао је тачна изјава?

а) Ако нацрташ круг, узевши ма која два темена за пречник, треће теме ће бити изван круга. 

..................................................................................................................................................

б) Има такву страницу коју, ако узмеш као пречник и нацрташ круг, треће теме ће бити унутар круга.

..................................................................................................................................................

в) Нема такву страницу коју, ако узмеш као пречник и нацрташ круг, треће теме ће бити унутар круга.

..................................................................................................................................................

г) Има такву страницу коју, ако узмеш као пречник и нацрташ круг, треће теме ће бити изван круга.

..................................................................................................................................................

d m

Круг и правоугли троугаоIII/7.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА66
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Круг и правоугли троугао

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 67

III/7.
4  Нацртај кружницу на основи трапеза ABCD, узевши као пречник основицу АB дужине 4 cm, 
тако да темена C и D леже на кружници. Дијагонале трапеза формирају угао од 30° са страницом 
АВ. Направи скицу и одговори на следећа питања.

a) Колике су странице трапеза?
б) Колике су дужине дијагонална AC и BD?
в) Колики је обим троугла AMD ако је М пресек дијагонала?
г) Колика је површина трапеза?

a) Дужина страница трапеза:  ....................................................................................................

б) Дужина дијагонала је:  ...........................................................................................................

в) Обим троугла AMD је: ...........................................................................................................

г) Површина трапеза је: .............................................................................................................

5  Талесово име везано је за решавање многих проблема за које се сада може рећи да су јед-
ноставни. Такав је случај с прорачуном ви-
сине египатских пирамида. За израчунавање 
није користио теорему названу по њему, већ 
сличност. 
Основа пирамиде је квадратна. Могао је да 
измери дужину основне ивице пирамиде и 
колико се сенка пирамиде протезала од дна 
пирамиде. У том тренутку сунчеви зраци су били управо под правим углом на базну ивицу, 
као што слика приказује. Истовремено је измерио дужину сенке штапа од једног метра.

Укратко опиши како би рачунао на основу ових података.  ......................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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1  Који многоугао има највећи обим? Прво процени резултат, па онда израчунај. 
Нека дужина странице квадрата буде јединица мере.

Процена:  .........................  На основу прорачуна:  ..........................

2  Колика је мера изломљених линија којима су нацртана следећа слова? Нека дужина странице 
квадрата буде јединица мере. Рачунај у свесци.

Дужина линије за слово A:  .............................. Дужина линије за слово K:  ...............................

Дужина линије за слово M:  ............................. Дужина линије за слово N:  ...............................

Дужина линије за слово V:  .............................. Дужина линије за слово X:  ...............................

Дужина линије за слово Y:  ..............................

3  Нацртај на квадратној мрежи дијагоналу квадра са дужинама ивица 
a) 4, 3, 2;      б) 12, 5, 1 јединичних дужи.

a) Дужина дијагонале квадра је:  ......................  б) Дужина дијагонале квадра је: ........................

4  У правоуглом троуглу дужина хипотенузе је 265 cm, однос катета је 28:45. Колики су обим и 
површина троугла? Укратко опиши како би израчунао ове податке.

Дужина краће катете:  ......................................

Дужина дуже катете:  .......................................

Обим:  .............................................................

Површина:  ......................................................

Сажети прегледIII/8.
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Сажети преглед

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 69

III/8.
5  Нацртај на квадратној мрежи дужи чија је мера: 

a) 2;  б) 8;  в) 17 ;  г) 26

јединица мере.
  a)    б)   в)     г)

6  Правоугаони парк димензија 7 х 18 метара пешаци 
не заобилазе, већ крећући се дужом страном, пресеку 5 
метара пре краја и тако стижу до следећег ћошка. Ова 
рута је приказана на скици. За колико метара је овакав 
пут краћи?
Дужина косе пречице је:  .............................................
Дужина хоризонталног дела пута је:  ...........................

То јест разлика је:  .......................................................

7  Трг кружног облика, полупречника 25 метара, пресечен је путем (који као сечица пресеца 
трг) дужине 48 метара. Колико је удаљен овај пут од средине кружног трга? Направи скицу и 
рачунај у свесци.

Тражена удаљеност је:  ...............................................................................................................

8  Колика је дужина странице ромба ако му је једна дијагонала 78 cm, а друга дијагонала 160 
cm? Направи скицу и рачунај у свесци.

Дужина странице ромба:  ..........................................................................................................

9  Колика је површина правилног шестоугла чији је обим 84 метра? Направи скицу и рачунај 
у свесци.

Површина правилног шестоугла је:  ...........................................................................................

10  Дужине страница, радне површине стола облика трапеза, у читаоници библиотеке су: 120 
cm, 60 cm, 60 cm и 60 cm. Колика је површина таквог стола? Направи скицу и рачунај у свесци.

Површина је:  ............................................................................................................................

7 m

18 m

5 m
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1  a) Александра је шест пута старија од сина Крсте. Њих 
двоје имају 28 година. Колико година има свако од њих 
појединачно?

..............................................................................................

..............................................................................................

б) Радојка је шест година старија од Росе. Њих две имају 28 
година. Колико имају година Радојка и Роса?

..............................................................................................

..............................................................................................

в) Матија је три године млађи од Горана. Њих двојица имају 25 
година. Колико су стари? 

..............................................................................................

..............................................................................................

2  Реши једначине на скупу рационалних бројева. Ради у својој свесци.

a) x9 11 7 35$- =-] g

в) ,
x

9
2 8 3

2 7- -
=

] g

д) x
2
7

11
5
9

7
5
1

$- =-d n

3  Реши једначине на скупу рационалних бројева. Ради у својој свесци.

a) 4(x + 5) - 3 = 7 + 2(3x - 1)

в) -2(6 - 3x) = 9(2x - 5)

д) , ,x x
8
3

4 6 2 5 1 2- =- +] ^g h

4  Ана је шест пута старија од Банета. Разлика у годинама између њих је 42 године. Колико 
година има свако од њих?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

8MF_4_01grafika

б) :x4
5
7

3 2
3
1

- =d n

г) 
,

, ,
,

x
4 8

6 4 1 6 5
3 5

$-
=

^ h

ђ) , :x
6
11

1 5
19
3

2
1

4
6

- - - =-d dn n

б) 5 - 3(x + 4) = 7(3 - 2x) + 5

г) x - 1,5(6x - 8) = (2,5 - 5x) ∙ 2,4 + 2

ђ) x x5 4
5
7

9
10
4

2$- =- +] dg n

Једначине IV/1.
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Једначине 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 71

IV/1.
5  Саша и Сара заједно имају 18 година. За 8 година Сара ће бити стара колико и Саша сада.

a) Ко је млађи?  ..............................................
б) Колика је разлика њихових година?  ..........
в) Колико година има свако од њих поједи-

начно?  ......................................................
Сада За 8 година

Сара

Саша

6  Љубица је сада три пута старија од Борке. За 5 година она ће бити само двоструко старија.

a) Ко је старији?  ............................................
б) Колико сада имају година?  ........................
в) Пре колико година је Љубица била шест 

пута старија од Борке?  ..............................

Сада За 5 година

Борке

Љубица

7  Анђа и Јанко имају 30 година заједно, а Јанко и Дора 35. Заједничка старост њих троје је 48 година.

a) Колико година има Дора?  ..........................
б) Колико година имају Анђа и Дора заједно?  ......
в) Колико година је старији Јанко од Анђе?  .......

8  a) Нелин прстен и наруквица коштали су 6 250 
форинти. Наруквица је 1 350 форинти скупља од прсте-
на. Колико кошта прстен и колико кошта наруквица?

......................................................................

б) Давидов фудбалски дрес и штитник за 
колена коштају 11 400 форинти. Половина 
штитника за колена кошта колико и дрес.
Колико кошта штитник за колена, колико 
дрес?

......................................................................
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�5 �4 �3 �2 �1 0 1 2 3 4 5

�5 �4 �3 �2 �1 0 1 2 3 4 5

�5 �4 �3 �2 �1 0 1 2 3 4 5

�5 �4 �3 �2 �1 0 1 2 3 4 5

a) 

 

 

в)

1  Реши неједначине и означи скуп решења на бројевној правој.

a) 7x − 3 ≥ 11

б) 4x − 7 < 8 − 2x

в) –x − 1 > − 3

г) −6 − 2x ≤ −5x − 3

 
2  Означи редослед операција поред црте и стави на празна места одговарајући релациjски  
знак.

 −3(−2x + 8) + 5 > −4 / ……

 −3(−2x + 8) …… −9 / ……

 −2x + 8 ……  3 / ……

 −2x  ……  −5 / ……

 x  ……  −
5
2

 

 

 x5 3
2

+ 8 ≥ (3x − 6)(−3) / ……

 

 x5 3
2  

+ 8 …… −9x + 18 / ……

 

 x5 3
2

  ……  −9x + 10 / ……

 −5x + 3  ……  −18x + 20 / ……

 3 ……  −13x + 20 / ……

 −17  ……  −13x / ……

 

17
13

  ……  x 

б) 3x − 4(10 + 2x) < x − 10 / ……

 −4(10 + 2x) ……  −2x − 10 / ……

 −40 − 8x  ……  −2x − 10 / ……

 −40 − 6x  ……  −10 / ……

 −6x ……  30 / ……

 x ……  −5 

Неједначине IV/2.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ72
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Неједначине 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 73

IV/2.
3  Запиши следећа тврђења користећи неједначине. Одреди у скупу целих бројева оне целе 
бројеве за које добијамо тачне неједнакости.

a) Трострука вредност броја је мања од дво-
струке вредности броја, умањене за пет. 

б) Збир половине неког броја и броја 4 већи је 
од двоструког тог броја, увећаног за 7. 

в) Једна трећина неког броја није мања од 
половине тог броја, увећане за 10. 

г) Супротан број датог броја, умањен за 2, није 
већи од датог броја, увећаног за 4. 

4  Реши неједначине у скупу рационалних бројева. Ради у свесци.
a) 3(x - 4) 2 8 - x
в) 7 - 2(6 - 3x) 1 -4(9 - x)
д) 3,1(4x - 1,2) # 0,2(-18,6 - 5x) 

б) 5(2x - 4) $ 22 - 4x
г) 5(x - 4) - 3(x + 5) 2 2(x - 7)
ђ) 2,5(8 - 2x) + 1,5x 1 0,9(5x - 6)

5  Реши неједначине у скупу рационалних бројева. Ради у свесци.

a) x
x

10
5

4
1

5
6

15
3
5

2+ -d n

в) 
x x
6

5 3
2 1

8
2

$
-
- -

-

б) 
x x

3
4 10

3 3 2
#-

-] g

г) 
x

x
x

6
3 4

3 2 2
3

2 9 8
1

+
+ -

+] ]g g
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1  Мајка је имала 25 година када се Дане 
родио. За колико година ће бити двоструко 
старија од свог сина?

Одговор:  .......................................................

......................................................................

2  Бака је двоструко старија од мајке која је 
три пута старија од своје ћерке. Десет година 
недостаје да њих три заједно имају 150. Колико 
је година имала бака када се родила њена унука?

Одговор:  .......................................................

3  Филип је 4 године млађи од Јане и 5 година 
старији од своје сестре Доре. Њих троје имају 
26 година. Колико су стара деца?

Одговор:  .......................................................

4  Браћа Аћим и Бранко и сестра Цвета су 
просечно 12 година стари. Цвета је шест го-
дина старија од Бранка, који је пет година 
млађи од Аћима. Колико је свако од њих стар? 

Одговор:  .......................................................

5  Васа је четири пута старији од Кате. За  
4 године, међутим, биће само двоструко ста-
рији. Колико су сада стари? Табела помаже. 

Сада За 4 године

Васине године

Катине године

Одговор:  .......................................................

Текстуални задацио бројевима, годинама IV/3.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ74
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Текстуални задаци о бројевима, годинама 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 75

IV/3.
6  Алекса и Радојка су брат и сестра. Пре че- 
тири године Алекса је био шест пута старији 
од Радојке. За пет година Алекса ће бити само 
један и по пута старији од сестре Радојке. 
Колико су сада стари? Табела помаже.

Пре 4 
године Сада За 5 

година

Старост Радојке

Старост Алексе

Одговор:  .......................................................

7  Замислио сам један број. Ако од деве-
тоструке његове вредности одузмемо пето-
струку, добићемо 26,8. Који је то број?

Одговор:  .......................................................

8  Замислио сам један број. Петострука 
вредност му је за 90 већа од његове двоструке 
вредности умањене за 6. Који је то број? 

Одговор:  .......................................................

9  Збир цифара двоцифреног броја је 11.
Ако одузмем двоструку вредност тог броја 
од броја добијеног заменом цифара, добијам 
резултат 7. Који је ово број?

Одговор:  .......................................................

10  Бројке троцифреног броја следе једна за 
другом у растућем редоследу. Из тих цифара 
формулисали смо све троцифрене бројеве 
који су се могли направити, а након сабирања 
тих бројева добили смо 1332. Који је тај тро-
цифрен број? 

Одговор:  .......................................................
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1  Израчунај следеће вредности.

a) Колико износи 25% од 30 kg?  .................................................................................................

б) Колико је 5% од 243 литра?  ....................................................................................................

в) 18% од 10 dkg?  .......................................................................................................................

г) 15% од 750 грама?  ..................................................................................................................

2  Напиши алгебарским терминима следеће вредности.

a) 48% од х kg:  ...........................................................................................................................

б) t % од 68 литара:  ....................................................................................................................

в) Колико има концентрованог сирћета у х литара 20%-не сирћетне киселине?  .........................

г) Колико има концентрованог алкохола у 3 литра t% -ог алкохола?  ..........................................

3  Колико посто је садржај шећера у следећим производима? Поређај у растућем поретку.

a) 450 ml млека са какаом садржи 50,4 грама шећера.  ................................................................

б) 300 ml чаја са лимуном садржи 27,6 грама шећера.  ................................................................

в) 250 ml енергетског напитка садржи 28,5 грама шећера.  ..........................................................

Растући поредак:  ......................................................................................................................

4  У 500 грама 20%-ног воћног јогурта додали смо 300 грама природног јогурта.
Попуни табелу. Израчунај у својој свесци.

Количина (g) Садржај воћа (%) Садржај воћа (g)

 Воћни јогурт

 Природни јогурт

 Мешавина јогурта

a) Колики је садржај воћа у природном јогурту?  .......................................................................

б) Колико грама воћа има у 800 грама мешавине јогурта?  ..........................................................

в) Једначином напиши како рачунаш проценат воћа у мешавини јогурта.  .................................

..................................................................................................................................................

г) Колики је проценат воћа у мешавини јогурта?  .......................................................................

Текстуални задаци – рачун мешањаIV/4.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ76
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Текстуални задаци – рачун мешања

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 77

IV/4.
5  У 20 литара 40%-ног алкохола 
сипано је 12 литара 60%-ног алко-
хола. Колико литара течности ће- 
мо добити и колики ће бити проце-
нат алкохола? Испуни табелу. На- 
пиши и реши једначину. Дај тек- 
стуални одговор, а затим провери.

6  Колико литара 20%-ног сока 
од наранџе треба да се сипа у 5  
литара 100%-ног сока од наран-
џе, да би смеса постала 45%? 
Попуни табелу. Напиши и реши  
једначину. Дај текстуални одго-
вор, а затим провери.

7  Сона киселина је водени 
раствор гаса HCl. Колико грама  
30%-не и колико грама 50%-не  
соне киселине треба да се поме-
ша да би добили 20 грама 43%-не 
соне киселине? Попуни табелу. 
Напиши и реши једначину. Дај 
текстуални одговор, а затим провери.

Количина 
(литара)

Садржај 
алкохола (%)

Садржај алко-
хола (литара)

40%-ни алкохол

60%-ни алкохол

Мешавина алк.

Количина 
(литара)

Садржај  
воћа (%)

Садржај  
воћа (литара)

100%-ни сок од наранџе

20%-ни сок од наранџе

Мешавина сокова

Количина  
(грама)

Садржај соне 
киселине (%)

Садржај соне 
киселине (грама)

30%-на сона киселина

50%-на сона киселина

43%-на сона киселина
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1  Претвори.

a) 1 m
s  

= ……. km
h

 б) 15 m
s  

= …… km
h

в) 36 km
h  

= …… m
s

 г) 144 km
h  

= …… m
s

2  – До школе идем пешке, јер је школа удаљена само 600 метара, и стижем за 10 минута – каже 
Крста. – У уторак сам био на пола пута када ме мама сустигла. Донела ми је ужину јер сам је 
заборавио код куће. Дошла је бициклом, па ме сустигла за 1 минут.

a) Колика је просечна Крстина брзина? Изразите у m
s

 и у km
h

.  ...................................................

б) Колика је просечна брзина мајке?  ..........................................................................................

в) Када се мајка вратила кући ако је Крста кренуо у 7.35?  ..........................................................

3  Камион је кренуо из Чобанца за Ловру брзином 

од 60 km
h  

. Пола сата касније је један транспортер 

напустио Ловру према Чобанцу брзином 72 km
h

.

a) Колико времена треба до сусрета ако је Чобанац на 96 km од Ловре?  .....................................

б) На колико km ће бити возила од Ловре када се сретну?  .........................................................

Брзина 





km
h

Време (h) Пут (km)

 Камион

 Транспортер

Текстуални задаци о кретању и о радуIV/5.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ78
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Текстуални задаци о кретању и о раду

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 79

IV/5.
4  Петар је кренуо бициклом, а Дане скутером, идући један према другом са различитих крајева 

бициклистичке стазе од 27,5 km. Петар вози 12 km
h

, Дане 10 km
h

.

a) За колико минута ће се срести?  .............................................................................................

б) Колики је пут прешао Дане?  ..................................................................................................

в) Колико километара је Петар прешао?  ....................................................................................

Брзина 





km
h

Време (h) Пут (km)

 Петар

 Дане

5  Тата кртица за пола дана ископа тунел између своје две јазбине. Мами кртици треба 15 сати 
за исто то. Колико ће им требати времена да се сретну ако започну истовремено да копају из две 
јазбине једно према другом?
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6  На теренском релију два аутомобила су стартовала 

у исто време. Један је возио 160 km
h

, a други 150 km
h

 . 

Бржи аутомобил се покварио током вожње, па је због 
времена утрошеног на поправке изгубио 1 сат. Два 
аутомобила су истовремено стигла до циља.

a) Попуни табелу. 

б) Колико сати је трајало такмичење?  ........................................................................................

в) Колико су далеко путовали аутомобили?  ..............................................................................

 1. аутомобил

 2. аутомобил

7  Јован може сам да очисти шталу за 1,2 сата. Милош ће то да уради за 10 минута. Колико ми-
нута раде када помажу један другом и раде заједно?

8  Ја сам школски првак на такмичењу „Ко може да поједе више палачинки”. Појео сам десет 
палачинки за 70 секунди. Мој брат је првак у средњој школи. Израчунај за колико би секунди 
брат појео десет палачинки ако смо их нас двојица смазали за 21 секунду.

Текстуални задаци о кретању и о раду IV/5.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ80
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1  За унутрашње углове једног троугла стоји да  
му jе један угао четири пута, а други угао седам  
пута већи од најмањег. Колики су углови троугла?

........................................................................

2  Један угао правоуглог троугла је за 15 ° мањи 
од другог. Колики су углови троугла?

........................................................................

3  Најмањи угао троугла је једна трећина 
другог угла и за 3° мањи од четвртине трећег 
угла. Колики су углови троугла?

........................................................................

4  Однос спољашњих углова троугла је 3 : 7 : 8.
a) Колико степени имају његови унутрашњи углови?
б) Колики угао заклапају две унутрашње симе-
трале два мања угла? Нацртај слику.

........................................................................

  Скица

  Скица

  Скица

  Скица

Текстуални задаци из области геометрије 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 81

IV/6.
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5  За странице четвороугла стоји да је a < b < c < d. 
Страница b је један и по пута већа од странице а, 
а страница d је један и по пута већа од странице 
b. Дужина странице с је за 3 cm краћа од збира 
страница а и b. Обим правоугаоника је 26 cm. 
Колике су странице четвороугла?

........................................................................

6  Један од спољних углова правилног мно- 
гоугла је 20°. Колико страница има тај много-
угао?

.......................................................................

7  Један од унутрашњих углова правилног 
многоугла је 120°. Колико страница има тај 
многоугао?

.......................................................................

8  Однос ивица квадра је 2 : 4 : 5, а његова 
запремина је 320 cm³. Израчунај површину.

.......................................................................

9  За углове четвороугла важи да је α < β < γ = 
δ. 150% најмањег угла једнако је углу β, што је 
четвртина збира унутрашњих углова.
Колики су углови четвороугла?

.......................................................................

Текстуални задаци из области геометрије IV/6.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ82

  Скица:
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1  Лазар је купио нови аутомобил за 2,3 милиона форинти. 70% цене је платио у готовини, 
остатак ће отплаћивати без камате у року од шест месеци, месечним ратама.

a) Колико форинти је Лазар исплатио у готовини?  ....................................................................

б) Колико има неизмирених заосталих обавеза?  .......................................................................

в) Колика је његова месечна рата?  .............................................................................................

2  Три другара у току лета продају лимунаду. Три литра лимунаде садржи 
пола kg лимуна (350 форинти/kg), 40 dkg наранџе (400 форинти/kg) и 20 
dkg шећера (280 форинти/kg). Воду доносе од куће бесплатно.
a) Каква ће им бити зарада након продаје три литра лимунаде ако 2 dl дају 
за 100 форинти?

................................................................................................................

б) Колико чаша лимунаде морају најмање продати да би на крају дана 
имали зараду од 15 000 форинти?

................................................................................................................

Мешовити текстуални задаци 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 83

IV/7.
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Мешовити текстуални задаци IV/7.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ84

3  Честитамо! Добио си возачку за мале 
моторе, тако да већ можеш да користиш 
породични електрични мопед. Мопед може да 
се напуни за 4 сата, пуњачем снаге 0,5 kW, шта 
је 2 kWh електричне енергије за коју треба да 
се плати 80 форинти. Са пуним акумулатором 
мопед може да пређе 50 km, његова максимална 

брзина је 25 km
h

.

a) Колико кошта одлазак до баке која живи 
на 50 km, а ти јој на галантан начин платиш 
потрошену струју? 

......................................................................

б) Колико би коштао бензински мотор са по-
трошњом горива 3 литра на 100 km? 

(Рачунај да је цена бензина 348 Ft/l.)

......................................................................

в) Баку посећујеш једном месечно. Колико 
ћеш да уштедиш годишње ако користиш елек-
трични мопед?  ..............................................

4  У посластичарници поред школе могу да 
се купе мале кугле сладоледа (за 120 форинти) 
и велике кугле (за 200 форинти).
а) Колико ће да плати мајка која купује 2 
велике кугле за свако од троје деце и три мале 
кугле за себе?  ................................................

б) Колико малих кугли су деца тражила у поро-
дици у којој су отац и мајка јели по две велике куг- 
ле и платили су укупно 2 360 форинти?  ...........

в) Укупно 15 пријатеља купило је један и по 
пута више малих кугли него великих, па 
су заједно платили 4 560 форинти. Колико 
комада је узето од сваке врсте кугли? 

......................................................................

г) Састави себи сладолед ако имаш 650 Ft. 
(Не мораш да потрошиш сав новац!) .........................................................................................
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Мешовити текстуални задаци 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 85

IV/7.
5  У оближњој пицерији можеш сам да саставиш оно шта би желео да буде на твојој пици. 
Основна пица са парадајзом и сиром кошта 1080 форинти. Цена додатних надева је у табели:

Цена 
(Ft) 100 120 80 40 80 110 140 90 220

a) Колико ће Дара да плати за пицу са шунком, 
печуркама и кукурузом?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

б) Колико ће да плати љубитељ меса Бошко 
који наручује пицу са шунком, кобасицом и 
пилетином? 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

в) Колико ће да плати наставник чијих х ученика 
тражи само морске плодове на своју пицу, n 
ученика жели шунку, печурке и пржена јаја као 
надев, а p ученика је изабрало пицу са шунком, 
кобасицом и луком?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

г) Састави своју пицу. Колико би коштала? 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

И
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1  Нашао сам добру прилику за уштеду: ако новац орочим на две године, у првој години ћу добити 
5% камате, али само 1,7% у другој. Израчунај како бих требао да уложим 250 000 динара: ако користим 
ову опцију или ако свој новац вежем са 3% камате годишње током 2 године на уобичајени начин.

..................................................................................................................................................

2  Депоновао сам 480 000 динара у банку. Орочио сам новац али морао сам да раскинем уговор 
након 16 месеци. Тако сам за прву годину примио једнократну камату од 3%, али за преостало 
време банка је дала само 0,4% камате.
a) Колико новца сам могао овако да дигнем из банке?  ...............................................................
б) Колико сам новца могао да имам да сам новац дигао тек након две године?  ...........................

3  Ујак Панта је рачун за струју од 12 486 форинти платио са кашњењем од 3 дана, па му је 
наплаћено додатних 4 еура (1 еуро је 357 форинти) на име додатних административних трошкова 
и 23 форинти затезне камате за кашњење.
Колико је процената морао да плати више него да је платио рачун на време?

Каматни рачун IV/8.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ86
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Каматни рачун 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 87

IV/8.
4  Неки људи улажу свој новац у злато као врсту штедње, али вредност злата се такође може 
променити. Када је економска ситуација променљива, многи људи покушавају да уложе свој 
новац у вредније ствари, па потражња за златом такође расте, и тако расте цена. Када се 
економска ситуација стабилише, цена злата обично пада.

a) Погледај колико кошта 1 g злата и израчунај колико грама можеш да купиш од 1,5 милиона 

форинти.  ..................................................................................................................................

б) Цена злата у вредности од 1,5 милиона форинти порасла је најпре за 5%, а затим за 9,5%. Можеш 

ли да купиш половни аутомобил за 1.750.000 форинти ако си продао сво своје злато?  ....................

5  Купио сам 35 акција по веома повољној цени: по комаду је била само 4.000 форинти. 
Првог дана је њен курс опао за 12%, другог за 8% и трећег за 4%. Четвртог дана примио сам 
дивиденду, 150 форинти по акцији.

a) За колико форинти сам купио акције?  ...................................................................................

б) Колика је вредност акција на крају првог дана?  ........................................................................

в) Колико су вределе акције трећег дана?  ..................................................................................

г) Колико форинти сам добио у дивиденди?  .............................................................................

д) Колики сам профит или губитак имао на крају четвртог дана?  ..............................................
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6  Купио сам 63 акције, сваку по 12,50 €. Цена акција је првог дана порасла за 9%, а другог за 2%. 
Добио сам и дивиденду за акције, 0,5 евра по комаду.

a) Колика је моја зарада?  ...........................................................................................................

б) Сазнај колико форинти сада вреди 1 еуро и израчунај профит у форинтама.  .............................

7  Атанасије је недавно почео да ради, зарађујући нето 
225 000 Ft месечно. Хтео је да се исели из родитељ-
ске куће и потражио је стан од 28 m² за 350 000 Ft/m². 
У банци је имао уштеду од 3 500 000 Ft, а уз то хоће 
да узме кредит да би могао да купи стан. На отплату 
кредита може да одвоји 30% своје плате.
a) Колико кошта стан?
б) Колико кредита треба да узме?
в) Ако добије зајам на радном месту са каматом од 0%, 

за колико година може да отплатити зајам?
г) Потражи на Интернету калкулатор кредита. На које 

каматне стопе наилазиш током претраге?

8  Сигурно често чујеш и реч THM на радију и телевизији у огласима 
финансијских институција. THM означава "teljes hiteldíjmutató" (TCR = 
Total Credit Ratio или на српском: ПУТ = Показатељ Укупног Трошка). 
Овај износ показује колико новца морамо вратити банци, поред 
вредности позајмљеног новца (капитала). Поред камате, банка може 
наплаћивати разне накнаде и трошкове за кредит.
Све ово повећава износ који се стварно отплаћује.
Потражи огласе у којима је THM 0%, па ако израчунаш износ који треба да 
се врати на основу месечне рате наведене у огласу да се увериш да заиста не 
мора да се врати више него што је првобитно позајмљено.  .........................

Каматни рачун IV/8.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ88

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   88NT_32645_Matematika_8_MF.indd   88 2021. 04. 06.   17:24:192021. 04. 06.   17:24:19



Сажети преглед 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 89

IV/9.
1  Реши следеће задатке напамет.

a) Збир једног броја и његове четвороструке вредности је 55. Који је ово број?  ..........................

б) Збир неког броја и броја који је за 2 већи, износи 48. Који су то бројеви?  ...................................

в) Број који је за 7 већи од његове троструке вредности, једнак је 70. Који је ово број?  ...............

г) Збир половине и четвртине неког броја је 7,5. Који је ово број?  .............................................

д) Збир једног броја и његове петине је 12. Који је овај број?  ......................................................

ђ) Збир два броја је 40, а разлика је 6. Који су ти бројеви?  ..........................................................

2  Троцифреном броју смо додали број 
добијен изостављањем прве цифре, па смо 
добили 212. Који је ово троцифрени број?

......................................................................

3  У три паралелна 8. разреда има укупно 
84 ученика. Ако се једно дете из разреда А 
пресели у В, а четворо у С разред, у сва три 
разреда ће бити исти број деце. Колико деце је 
првобитно било у разредима?

......................................................................

......................................................................

4  Тежина три џака плодова ораха једнака је 
тежини четири џака лешника. Девет џакова 
ораха и осам џакова лешника тежи 120 kg. 
Колико килограма лешника има у џаку?

......................................................................

......................................................................

5  У осмом разреду има двоструко више 
дечака него девојчица. Када је 7 девојчица из 
осмог разреда било одсутно, у разреду је било 
три пута више дечака него девојчица. Колико 
девојчица и колико дечака има у разреду?

......................................................................
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6  Десет осмака отишло је на картинг. Имају или 14 или 15 година. Њихова укупна старост је 
146 година. Колико 15-годишњака је било на картингу? 

..................................................................................................................................................

7  Четири пута више осмака у односу на 
седмаке је ишло на летњи камп стрељаштва. 
Из петих и шестих разреда укупно толико 
такмичара жели да учествује колико има 
пријављених осмака. Укупан број пријављених 
кандидата је већи од 100, али мањи од 110. 
Колико осмака иде на летњи камп стрељаштва?

........................................................................

8  Реши једначине и неједначине на скупу рационалних бројева. Ради у свесци.

a) (5x - 1) : 4 + 7 = 18  б) 
x

5
2 8 3

6 14-
+ =

] g

в) :x
3
2

9
5

2
1

9
14

- =-d n
 

г) 3(4x - 7) = 5 - (6 - 2x)

д) 2,4(3,5x - 3) = 1,7(2,8 - 4x) + 3,24 ђ) -13 - 8x # - 3x + 12

е) 5(3 - x) - 4(x + 2) 2 3(4 - 3x) ж) 
x

x
x

6
4 7

2 3 1
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4 2 6
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-
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Сажети преглед IV/9.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ90
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Сажети преглед 

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 91

IV/9.
9  Један наспрамни пар страница квадрата 
продужимо за 3 cm, а други пар за 6 cm, тако да 
је његова површина постала за 90 cm² већа.
a) Нацртај скицу.
б) Израчунај површину изворног квадрата.

........................................................................

10  a) Колко процентни воћни сок добијамо мешањем 10 литара 80%-ног сока од јабуке и 12 

литара 30%-ног сока од вишње?  .......................

б) Колико литара воде треба да испари из 12 
литара 20% физиолошког раствора соли да би се 
добио 25%-ни физиолошки раствор?  .................

11  Тата убацује свој ситниш од 5, 10, 20 и 50 
форинти у Матијино прасенце-касицу. Када се 
напунило, Матија је хтео да плати 1530 форинти 
за нове слушалице. 

a) Колико кованица најмање је потребно за ово?
.........................................................................

б) Може ли да плати тако да од сваке кованице 
да исти број новчића?  ......................................

в) Ако је мајка разменила преостали новац за 
3000 форинти, колико комада кованица је могло 
бити у касици на почетку?  ...............................

12  У кутији имамо црвене и зелене оловке, 
укупно 79 комада. Ако би паковали црвене по 
четири, две би нам недостајале. Ако би паковали 
зелене по шест, три би нам недостајале. Коли-
ко оловки може бити од сваке боје одвојено?

.........................................................................

  Скица

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   91NT_32645_Matematika_8_MF.indd   91 2021. 04. 06.   17:24:442021. 04. 06.   17:24:44



Сажети преглед IV/9.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ92

13  Јанко путује до своје мајке брзином од 20 m/s? 
а) Шта мислиш чиме путује? Ролером, аутомобилом 
или авионом?

................................................................................................

б) Израчунај колико километара путује у једном часу.

................................................................................................

14  Аутомобил и бицикл су из Будимпеште кренули 
у исто време за Ловру која је удаљена 75 km. Ауто 
је тамо стигао за сат времена, а бициклиста је још 
имао 4 сата вожње. 

a) У просеку, колико километара бициклиста пређе 
за сат времена? 

................................................................................................
б) Која је просечна брзина аутомобила? 

................................................................................................
в) Ако бициклиста крене 2 сата раније, колико 
дуго након старта аутомобила ће возач да претекне 
бициклисту? 

................................................................................................
г) На колико километара од Будимпеште је дошло 
до претицања? 

................................................................................................

15  Ђура је ролером кренуо у 9 сати ујутру, свом 

рођаку, прелазећи 12 
km
h

 . Борка је након сат времена 

кренула бициклом и сустигла брата у 11:20.

a) Колико је километара Ђура прешао док га Борка 
није сустигла? 
..............................................................................

б) Колико је 
km
h

 возила Борка?

..............................................................................
в) У које време су стигли до свог рођака ако су одавде 
преосталих 3 km ишли Ђуриним темпом?

..............................................................................
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Сажети преглед IV/9.

ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 93

16  Највећи базен у Аквапарку могу да пуне три 
славине. Прва славина пуни базен за 8 сати, друга 
за 6 сати, а трећа за 5 сати.

a) Да ли ће се базен напунити за 2 сата ако се отворе 
све три славине?  ...................................................

б) Колико времена треба да се базен напуни ако 
после сат времена затворимо прву славину?  ..........

17  Ана за 20, Дара за 30 минута може да ољушти 
јабуке за штрудлу. Колико минута ће да раде ако 
раде заједно?
..............................................................................

..............................................................................

18  Трговац воћем купио је црну рибизлу на три 
места. Купио је 25 kg по цени од 500 динара код 
првог произвођача, код другог 30 kg за 450 динара 
и 25 kg код трећег произвођача за 560 динара. 
Купљену робу је помешао и нуди уједначену цену.

a) Колико мора да тражи за килограм ако не жели 
да буде непрофитабилан?

б) Колика би требала да буде цена да би направио 
10% профита?
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ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ94

Сажети преглед IV/9.
19  Желимо да направимо од две врсте кафе  
50 kg смесе по цени од 960 форинти. Једна сорта 
је 900 форинти, а друга 1200 форинти. Колико kg 

кафе треба да узмемо од сваке врсте?  ................

20  a) Симетрале углова на основици једнако- 
краког троугла заклапају угао од 130°. Колики су 
углови троугла?

..........................................................................

б) У правоуглом троуглу, симетрала угла и висина 
повучене из правог угла међусобно заклапају угао 
од 15°. Колики су углови троугла?

..........................................................................

в) Дужина једне странице правоугаоника је 250% 
друге. Обим је 35 cm. Израчунај дужину страница 
и површину правоугаоника.

..........................................................................

21  Од банке смо добили кредит од 1 000 000 дин.  
за куповину аутомобила, који ће за две године 
морати да се врати у једном износу. До тада ће се 
наплаћивати следеће накнаде: 690 дин. месечно 
је накнада за вођење рачуна и 8% је годишња 
камата. У другој години износ увећан за камате 
поново се увећава за вредност камате, а накнада 
за вођење рачуна се и даље одвојено зарачунава. 
a) Колико динара ће бити враћено банци након 

две године?  .......................................................

б) Колики је процената пораст током две године ако се узму у обзир сви трошкови?  .................

  Скица

  Скица

  Скица
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1  У кантини Хеленине школе од маја може да се 
купи и сладолед. На располагању је неколико врста 
сладоледа и сваки кошта по 120 динара. Направи 
график колико кошта 1; 2; 3; 5; 8; 12 комада сладоледа 
и нацртај парове вредности у координатном систему. 
Да ли си добио директну пропорционалност?

Комада 1 2 3 5 8 12

Цена

2  Изабери директно пропорционалне величине у следећим изјавама. Оправдај свој одговор.

a) Ако је једна кугла сладоледа 180 динара, тада 5 кугли сладоледа кошта 900 динара.  ................

..................................................................................................................................................

б) Ако један радник офарба собу у року од 6 сати, два радника ће офарбати за 3 сата.  ...............

..................................................................................................................................................

в) Однос количине бензина у резервоару и количине бензина утрошеног током путовања.  .......

..................................................................................................................................................

3  Јана је на 14 m² посадила 336 лала.

a) Колико је лала посадила на 1 m²?  ..........................................................................................

б) Колику површину добија свака од луковица?  ........................................................................

в) Колико лала може да посади у малој башти величине 25 m²?  .................................................

г) Колика површина је потребна за 3000 лала?  ..........................................................................

Директна пропорционалност 

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 95

V/1.
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4  Тетка Анђа каже да је за производњу 40 dkg домаћег сира потребно 5 литара млека.

a) Колико dkg сира ће да направи тета Анђа од 12 литара млека?  ..............................................

б) Колико литара млека је потребно да би произвели 1,5 kg сира?  .............................................

5  Светски рекорд у галопирању постигнут 2015. године 

је 66,34 
km
h .

a) Прикажи на графику колико метара је коњ прешао 
за 5 минута ако је галопирао сталном брзином. 
б) Колико километара пређе коњ за 5 минута ако је 

његова просечна брзина 42 
km
h ? Прикажи и на графику.  

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

6  Свећа висока 15 cm догореће за 5 сати. Нацртај у 
координатном систему,
a) за колико сати, колико cm изгори од свеће, 

б) како се висина свеће смањује с временом.

Да ли си у оба случаја добио директну пропорцију? 
Оправдај свој одговор.  ..............................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Директна пропорционалност V/1.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ96
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7  Пронађи парове. Одреди ком придруживању (формули) који график припада.

a) x x2    б) −x x    в) x x1
2    г) −x x1

3    д) x x3
5    ђ) �x x5

3

8  Одреди правила придруживања за праве на графику.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Директна пропорционалност 
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V/1.

0 x

y

1

10 x

y

1

1

0 x

y

1

10 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

a

b

c

d
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1  Напиши по 3 правила придруживања чији су графици паралелни задатим функцијама.

a) f x x: 7   .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

б) −g x x: 1
2

6   ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

в)  h x x: 1,5 4   ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2  Допуни правила придруживања тако да графици функција не буду паралелни. У којим се 
случајевима задатак може решити, а у којим случајевима не? Зашто?

a) 

б) 

в) 

3  Групиши функције у складу са њиховим нагибом (коефицијентом правца).

a : x 3x − 4; b : x 4x − 3; c : x 3x + 3; d : x −2 + 4x; e : x −4 − 3x; 

f : x −3x + 3; g : x −4x − 3; h : x −4x − 3x; i : x 4 + 3x; j : x 1 − 4x

Линеарне функције V/2.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ98

   

     

    

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

5 2; 3; 5 ;

9 3,4; 3,4; 9 ;
4
5

1; 0,8 ; 5
3

; 4
5
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4  a) Подвуци функције директне пропорционалности.

a : x 2x − 5; b : x 7x; c : x 3,4x; d : x −5 + x; e : x −9x

f : x −2x + 3x; g : x 7
4

x;  h : x −9; i : x x
3

;  j : x 1−5,1x

б) Формулиши шта имају заједничко подвучени задаци.  ...........................................................

..................................................................................................................................................

в) Дефиниши функцију директне пропорционалности општом формулом.  .................................

5  Подвуци тачан одговор. 

a) Размотримо функцију f: x 3x − 1.

 Нагиб функције је: k = 3 | k = −1.

 График функције пролази | не пролази кроз координатни почетак.

 Функција је директна пропорционалност | није директна пропорционалност.

 Ако се вредност х повећа за 1, вредност функције се повећа за 3 | промени за −1: расте | опада.

б) Размотримо функцију g: x − 2
3

x + 4.

 Нагиб функције је: k = −2 | k = − 2
3  

| k = −3 | k =4.

 График функције пролази | не пролази кроз координатни почетак.

 Функција је директна пропорционалност | није директна пропорционалност.

 Ако се вредност х повећа за 3, вредност функције се за 2 | за 3 | за 2
3

 | за 4: повећава | смањује.

 Ако се вредност х повећа за 1, вредност функције се за 2 | за 3 | за 2
3

 | за 4: повећава | смањује.

6  Прикажи оне од следећих функција чији је нагиб (–2).

a : x 4x − 2; b : x 2x − 2; c : x −2x + 1;

d : x −2 + 2x; e : x −3 − 2x f : x − 2(x + 1);

g : x − 8
4

x; h : x − 2; i : x −
x
2 ;

j : x 1−
−
x
2  

Линеарне функције 

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 99

V/2.

0 x

y

1

1
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1  Попуни табелу у вези задатих функција.
Правило  

придруживања
Нагиб –  

коефицијент правца
Пресек са  

у осом 
Растућа/ 
опадајућа

f : x 3x + 5

g : x −4x + 1

h : x − 2
3

x − 3x

i : x 2
3  

– 6x

j : x 87

k : x −9,4x

2  Потражи кукавичје јаје. Изабери ону функцију чији график не одговара наведеном својству.

a) Нагиб је k = 1
2

.
       

−x x1
2

2
7

;
  
�x x1

4
2− − ;

 
�x x8 1

2
+ ;

б) Опадајућа функција.         x x3 5;  �x 1
4

2−x ;
 

−x x5
3

;

в) Пресек са у осом n = −5.
       

−x x5 5 ;
  

−x x7
4

5 ;
  

−x x4 10
2

;

г) График јој пролази кроз тачку P(3; 2).
 

 x x1
3

3;
 

 x x 3;
  
� −x 2 4x ;

3  Одлучи којe је од следећих тврђења тачно, а које нетачно.

a) График функције x     11x − 4 сече у осу у тачки (11; 0). 

б) Функција x 5
6

x + 3 је растућа. 

в) Нагиб функције x −7x + 2 је k = −7. 

г) Функција x 432x је константна. 

д) Графици функција x − 4
5

x − 2 и x 3x − 2 су паралелни. 

ђ) Тачка P(3; 5) лежи на графику функције x 4x − 7. 

Испитивање линеарних функцијаV/3.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ100
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4  Нацртај следеће функције.

a) Ако се вредност х повећа за 1, тада се вредност функције повећава за 3. Функција пролази кроз тачку P(2; 4).

б) Ако се вредност х повећа за 1, вредност функције се смањује за 1
2

. Функција пролази кроз тачку P(−4; 1).

в) Ако се вредност х повећа за 1, тада се вредност функције не мења. Функција пролази кроз P(−3; 4).

5  Знамо нагиб и једну тачку следећих линеарних функција. Нацртај графике функција. Попуни 
дате тачке тако да буду на графику. 

a) k = 2; P(3; 5) б) k = 1
5

; P(−2; −1) в) k = − 2
3

; P(−2; 4)

A(−1; ……)  B(……; 3) A(3; ……)  B(……; 2)  A(−5; ……)  B(……; −2) 

6  7. Одлучи да ли су следеће тачке функције x     5
2

x − 4 на графику. Ако нису на графику, утврди 

да ли су испод или изнад графика. Ради у свесци.

A(2; 1)  B(3; 4)  C(4; 6)  D(−1; −7)  E(0; 0)  F(−4; −14)  G(100; 244)

Испитивање линеарних функција

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 101

V/3.

0 x

y

1

1 0 x

y

1

1 0 x

y

1

1

0 x

y

1

1 0 x

y

1

1 0 x

y

1

1
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1  Попуни табелу тако 
да тачке буду на графику 

функције x     
3
5

x − 3.

2  Попуни координате 
датих тачака тако да тач-
ка буде на, испод или из-
над графика.
Ако је потребно, нацртај 
функције у свесци.

3  Нацртај следеће 
функције у заједничком 
координатном систему.  a: x     −2x + 6     b: x     

1
2

x + 1
Попуни табелу. Прочитај вредност функција са графика.

x = −2 x = 0 x = 1 x = 2 x = 4

a(x) = −2x + 6

b(x) = 1
2

x + 1

a) Означи на оси х тачке у којима су вредности двеју 
функција једнаке. Колико си таквих тачака нашао? ............
б) Означи на оси х тачке у којима су вредности функције 
а веће од вредности функције b. Колико си таквих тачака 
нашао? ...............................................................................
в) Означи на оси х тачке у којима су вредности функције 
а мање од вредности функције b. Колико си таквих тачака 
нашао? ...............................................................................

Графичко решавање једначина и неједначинаV/4.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ102

0 x

y

1

1

тачка координата x координата y

A –5

B 10

C 1000

D –9

E 0

F 1956

функција на графику испод графика изнад графика

a : x   3x − 4 A1(2; ……) A2(2; ……) A3(2; ……)

b : x   6 − x B1(……; 10) B2(……; 10) B3(……; 10)

c : x   
1
4

x − 2 C1(8; ……) C2(……; −3) C3(……; ……)



 

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   102NT_32645_Matematika_8_MF.indd   102 2021. 04. 06.   18:59:382021. 04. 06.   18:59:38



4  Реши неједначине графички.

a) −3x − 5 < 4          б) 4,5 ≥ x
2

 + 3         в) 5
6

x − 2 < −1
3

x + 5 

5  Напиши формуле неједначина на основу графичког решења које видиш. Скуп решења 
неједначине је означен црвеном бојом. Напиши решење поред њега.

a) 

б) 

Графичко решавање једначина и неједначина

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 103

V/4.

0 x

y

1

1 0 x

y

1

1 0 x

y

1

1

0 x

y

1

1
A

0 x

y

1

1

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   103NT_32645_Matematika_8_MF.indd   103 2021. 04. 06.   19:00:092021. 04. 06.   19:00:09



1  Герасим је добио 1000 форинти за поподне да купи колаче за породицу у оближњој 
посластичарници. Од које врсте колико комада може да купи ако је решио да купи само једну 
врсту колача и потроши сав новац? Попуни табелу.

Пециво Линцер са џемом Линцер са орасима Пита са јабукама Чоколадна коцка Кремпита Кестен пире

Цена 50 Ft 100 Ft 125 Ft 200 Ft 250 Ft 500 Ft

Комада

2  Допуни реченице. Заокружи слово оних реченица које представљају обрнуту пропорционал-
ност.

a) Ако два зидара излију темеље у року од 10 дана, 5 зидара ће завршити темеље за ……………… дана.

б) Ако отац са 7 корака пређе 10 метара, онда ће са 35 корака да пређе ……………… метара.

в) Ако 4 славине напуне базен за 45 минута, тада ће 9 славина да напуни базен за ……………… минута.

г) Ако 5 баштована уреде башту за сат и по, 18 баштована ће је завршити за …………… минута.

д) Ако три пендрајва коштају 10.500 Ft, тада за пет пендрајва треба да се плати ……………… Ft.

ђ) Ако једем целу пицу сам, могу да поједем 8 комада. Ако је поделимо на 120 деце која иду на 

тренинг, сваком детету следи ……………… комада и сви остану гладни.

3  Ако је наша просечна брзина 90 
km
h , стижемо до баке за два сата. Колико времена треба да 

стигнемо ако нам је просечна брзина

a) 60 
km
h  

; ……………… б) 45 
km
h  

; ……………… в) 30 
km
h  

; ………………

г) 120 
km
h  

; ……………… д) 135 
km
h  

; ……………… ђ) 180 
km
h  

? ……………

е) Направи табелу података о времену и брзини и нацртај вредности у координатном систему.

ж) Крећемо из Будимпеште. Шта мислиш где би могла бака да живи?  .......................................

Обрнута пропорционалностV/5.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ104
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4  Смисли текстуални задатак за приказани график.

           

5  Прикажи графике следећих функција.

a) a : x
x
2

б) b : x
x
5

в) c : x −
x
3

Обрнута пропорционалност

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 105

V/5.

0 x

y

1

1

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

0 x

y

1
1

0 x

y

1
10 x

y

1
1
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Обрнута пропорционалностV/5.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ106

6 На основу вредности у задатим табелама одлучи која изражава обрнуту пропорционалност. 
Прикажи их у координатном систему. 

a) 
x 3 4 5 15

y 16 12 9,6 3,2

0 x

y

1
1

б) 
x 2 4 5 8

y 2,6 1,4 1,04 0,7

0 x

y

1
1

в) 
x

1
2

3
3
8

5
2

y 1
1
6

4
3

0,2

0 x

y

1
1
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Обрнута пропорционалност

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 107

V/5.
7  Пронађи правило придруживања следећих функција и попуни недостајуће делове табеле.
a)

x 1 –1,5 –3 0,25

f(x) -10 4

б)
x 1 –9 4 1,5

f(x) –3 5

0 x

y

1

1

 

0 x

y

1

1

в)
x –5 2 –10

f(x) 1 –2 4

г)
x –4 –2 0,5 4

f(x) –1 –0,25

0 x

y

1

1

 

0 x

y

1

1
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1  Шта може да буде правило придруживања функције којој припада следећа табела вредности?

a) f(x) =  ..............................................................................................

x –3 –1 0 2 5

f(x) 7 5 4 6 9

б) g(x) =  ..............................................................................................

x –4 –2 0 1 3

g(x) 6 4 2 1 1

2  Пронађи парове између правила придруживања и графика. Прикажи у свесци график функ-
ције која је остала без пара.

     

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

f x x:  +1 g x x:  −3 h x x:  +6

i x x:  −3 j x x:  − −1 k x x:   4 5

x

y

1
10

x

y

1
10

Примери нелинеарних функцијаV/6.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ108
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Примери нелинеарних функција

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 109

V/6.
3  Пронађи парове између правила придруживања и графика. Прикажи у свесци график 
функције (формуле) која је остала без пара.

4  Прикажи функције у заједничком коорди-
натном систему.

f : x  |x – 1| + 2
g : x  (x – 4)2 + 3

a) За које вредности х се додељене вредности 
подударају? Резултат очитавања провери 
рачуном.

.....................................................................................

б) За које ће вредности х бити вредност 
функције g мања од вредности функције f?

.....................................................................................

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1 0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

0 x

y

1

1

f x x:  2 4+

i x x: ( ) −2 2

g x x:  2 2−

j x x:   2 4

h x x: ( ) +3 2

k x x: ( ) + +1 22
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Примери нелинеарних функцијаV/6.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ110

5  Следеће тачке одговарају графику дате функције. Унеси недостајуће координате. Којим 
тачкама ће друга координата бити 13?

a) a : x |x + 8| A(0; ……) B(4; ……) C(−9; ……)  ............................................

б) a : x |x − 4| + 1 A(1; ……) B(5; ……) C(−3; ……)  ............................................

в) a : x x2 − 3 A(0; ……) B(3; …… ) C(−4; ……)  ............................................

г) a : x (x − 1)2 + 4 A(1; ……) B(6; ……) C(−2; ……)  ............................................

Прикажи функције а) и в).

0 x

y

1
1

 

0 x

y

1
1

6  Реши неједначине графички. 

a) |x| + 2 ≥ 5 б) −|x| + 4 < 2 в) x2 + 3 > 7 г) (x − 5)2 ≤ 4

0 x

y

1
1 0 x

y

1
10 x

y

1
10 x

y

1
1
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1  Перица поносно показује укућа-
нима графички приказ својих оцена.  
„Погледајте колико сам се побољшао 
у последња три месеца. Добићу те- 
лефон који желим, зар не?” Где је  
подвала у овом претераном само-
поуздању? 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

2  Тома је у 9:30 кренуо на вожњу 
бициклом са пријатељима. На путу 
је Матији спао ланац, па су се мало 
зауставили, поправили ланац, јели и 
пили, а затим наставили даље. Недуго 
затим се Матијин бицикл поново 
покварио, али нажалост овај пут нису 
могли да га поправе, па су се возом 
вратили кући.

a) Колико минута су стајали током прве и друге паузе?  .............................................................

б) Колико km
h

 су возили првих 40 минута?  ................................................................................

в) Да ли су ишли брже након првог одмора? Колико?  ................................................................

г) Када су се вратили кући?  .......................................................................................................

д) Колико km
h

 је ишао воз?  ........................................................................................................

Читајмо са графика!

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 111
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3  Купили смо замрзнуту торту коју треба да 
чувамо у замрзивачу на –18 °C. Извадили смо 
је у 8 ујутро и ставили на тацну на столу јер смо 
желели да се одмрзне. График приказује про- 
мену температуре торте током дана.
а) Прочитај из графика колико степени је торта 
била након 1, 2 и 3 сата.

.........................................................................

б) Када треба да се извади торта из замрзивача 
ако желимо да буде 3 °C до 6 увече?

.........................................................................

4  Ауто je прешао 54 km брзином од 120 
km
h . 

Колико му је времена требало да пређе овај пут?

a) Направи табелу вредности и нацртај пређени 
пут у функцији времена.

 

б) Формулиши правило придруживања функ-
ције. 

........................................................................

........................................................................

5  Желео бих да изнајмљујем онлајн филмове. Изнајмљивач „Биоскоп са нама сваке вечери!” 
наплаћује месечну чланарину од 1000 динара, а сваки изнајмљени филм кошта по 50 динара. 
Фирма „Најбољи филмови на једном месту” наплаћује месечну чланарину у износу од 500 
динара и још 120 динара за сваки филм. Ради у свесци.

a) Направи табелу вредности о могућностима које се нуде за изнајмљивање филмова.
б) Прикажи графички сродне вредности из табеле.
в) Са колико месечних изнајмљивања ће се исплатити „Биоскоп са нама сваке вечери”?
г) Ако изнајмимо 20 филмова месечно, колико треба да платимо код једног, а колико код другог 
изнајмљивача?

Читајмо са графика!V/7.
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1  Ћелије у лабораторији се множе дељењем, 
њихов број се удвостручује сваки минут.
Одабери који график представља правилно 
однос између повећања броја ћелија и протеклог 
времена.

2  Постоје 4 идентична топа за снег поред ски- 
јашке стазе. Овај део стазе прва машина ће пре-
крити снегом за 8 сати. Надзорник стазе укљу- 
чио је овај снежни топ увече, али након једног 
сата је постао тако нестрпљив, да је укључио и 
остала три топа. 

a) Прикажи графички прекривеност скијашке 
стазе снегом.

б) Одреди правило придруживања функције.

Нацртајмо график на основу  
правила придруживања

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 113
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3  Задат је график функције и правило придруживања. На основу графика поправи правило 
придруживања.

a)  б)

4  Прикажи следећа придруживања.

Нацртајмо график на основу  
правила придруживањаV/8.
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1  Бацали смо коцкице 300 пута. Табела приказује добијене учесталости.
 1 2 3 4 5 6

Учесталост 23 47 52 46 36 96

Релативна 
учесталост

a) Попуни ред релативних учесталости. 

б) Направи график релативних учесталости. 

в) Који је модус бацања? 

г) Шта мислиш о правилности коцке?

..................................................................................................................................................

2  Скок у воду је спорт са бодовањем. Оцене даје 5 или 7 судија од 0 до 10 
за сваки скок. Ако оцене даје 5 судија, отпада најмања и највећа оцена, а ако 
оцењује 7 судија, отпадају две најмање и две највеће оцене, односно у оба 
случаја остају три средње оцене. Ове оцене се сабирају и множе тежином 
скока. То ће бити постигнути бодови за скок. На пример, ако је 7 судија дало 
оцене 5; 5,5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7, тада је збир преосталих оцена 5,5 + 6 + 6,5 = 18. 
Ако је скок био тежине 3,3, онда је резултат такмичара 18 · 3,3 = 59,4 бодова.

Три такмичара су добила следеће оцене за сваки скок:

Такмичар Збир
1 2 3 4 5 6 7

A 4,5 4 5,5 5,5 6 4,5 5 3,1

Б 6 6,5 7,5 7 5,5 6 5,5 2,8

В 6 6 6,5 5,5 5 5,5 6 2,6

a) Попуни табелу за ова три скока.

б) На коју средину подсећа метода избора резултата?

..................................................................................................................................................

Учесталост, релативна учесталост, просек
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3  Следећи резултати су добијени у групи Ц Светског првенства у ватерполу за мушкарце 2013. 
године:
 Србија 10–7 Аустралија
 Мађарска 13–5 Кина
 Кина 7–9 Аустралија
 Србија 13–10 Мађарска
 Србија 16–9 Кина
 Мађарска 9–9 Аустралија

За победу се добијају 2 бода и 1 бод за нерешено. У случају истог резултата, резултат, постигнут 
један против другог унутар групe, одредиће редослед. Ако се на основу тога не може донети 
одлука, екипе се рангирају на основу разлике у головима.

a) Попуни табелу.

Тим Утакмица 
(ком) Победа Нерешено Пораз Дати 

голови
Примљени  

голови
Гол 

разлика
Број 

бодова

б) Који тим је постао победник групе? Које место је постигао мађарски тим?
Победник групе: ............................ Позиција Мађара: ............................

в) У просеку, колико голова су постигли тимови по утакмици?
Просек: .....................................................................................................................................
 

г) На табели прикажи број постиг-
нутих голова и гол разлику.

д) Сазнај који државни тим је освојио Светско првенство у ватерполу за мушкарце 2013. године.

Победник светског купа: ............................................................................................................

Учесталост, релативна учесталост, просекV/9.
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4  Колики је просек бројева 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9?

Просек је: .............. Који број да изоставимо тако да се просек не мења? Изостављени број је: ............. 

Која два броја изоставимо тако да се просек не промени? Изостављени пар може да буде: ............................

5  Желели бисмо да организујемо гласање за најзгоднијег 
мађарског ватерполисту. Наравно, не могу се сви питати. 
Који је поступак најбољи за избор гласача?
A: Насумице изабраних 300 ватерполиста?
Б: Насумице изабраних 500 Мађарица?
В: Насумице изабраних 500 Мађара?
Г: Насумице изабраних 1000 становника Солнока?

6  Новински портал www.9876543210.hu женског часописа је организовао гласање за своје 
читаоце, ко је најзгоднији мађарски ватерполиста. Норберт Мадараш добио је највише гласова. 
Које изјаве не следе из овога?

A: Мађари сматрају да је Мадараш најлепши.

Б: Мађарице сматрају да је Мадараш најлепши.

В: Гласачи веб странице www.9876543210.hu сматрају да је Мадараш најлепши.

Г: Корисници интернета сматрају да је Мадараш најлепши.

7  Директор школе у улици Бездан је за четири паралелна разреда приказао резултате из 
математике помоћу два дијаграма са различитим поделама. Оба дијаграма показују исте 
резултате. Оправдај зашто је директор направио овакве дијаграме. Правилно повежи изјаве са 
дијаграмима.
A: Као што се и види из дијаграма сви разреди постижу приближно једнаке резултате. 
Б: Као што се и види из дијаграма c разред постиже веома добре резултате из математике, а a 
разред мало заостаје.

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

a b c d

I

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

a b c d

II

Зашто су разлике на једном дијаграму много мање, а на другом много веће?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Учесталост, релативна учесталост, просек
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Друштвена играV/10.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ118

1  Играјте једну до две партије игром описаном у уџбенику. Као помоћ, прилажемо две табеле 
за упис бодова.

1 (3)
2 (6)
3 (9)
4 (12)
5 (15)
6 (18)
Горњи збир: (63)
Награда: (30)
(ако је горњи збир барем 63)

2 иста (пар)
2 + 2 иста (два пара)
3 иста (дрил)
3 + 2 иста (фул)
4 иста (покер)
Мали ред (15)
Велики ред (20)
5 истих (50)
Отпад
ЗБИР

1 (3)
2 (6)
3 (9)
4 (12)
5 (15)
6 (18)
Горњи збир: (63)
Награда: (30)
(ако је горњи збир барем 63)

2 иста (пар)
2 + 2 иста (два пара)
3 иста (дрил)
3 + 2 иста (фул)
4 иста (покер)
Мали ред (15)
Велики ред (20)
5 истих (50)
Отпад
ЗБИР
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2  Бацај коцкицу 60 пута и запиши колико пута си добио 1, 2, …, 
6.
a) Изабери 4 суиграча и запиши и њихове резултате у твоју табелу. 
Сабери учесталости добијене током 5 × 60 бацања. 
б) На графику прикажи релативне учесталости сопствених и 
сабраних резултата.
в) Резимирај учесталости парних и непарних бацања и израчунај њихову релативну учесталост. 
Шта уочаваш?

a) 1 2 3 4 5 6

Моја бацања

Укупно

б) 1 2 3 4 5 6

Релативна учесталост 
мојих бацања

Релативна учесталост 
бацања свих нас петоро

в) Парни 
(2; 4; 6)

Непарни 
(1; 3; 5)

Парни
(2; 4; 6)

Непарни 
(1; 3; 5)

Релативна учесталост 
мојих бацања

Релативна учесталост 
бацања свих нас петоро

Друштвена игра

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 119
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1  Копирај мрежу тела, нумериши стране, залепи их на спојевима и бацај 40 пута. Прикупи 
учесталости сваког случаја. Скупи резултате бацања за још 4 ученика. Постављајте питања у 
вези задатка.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Моја бацања

2.

3.

4.

5.

Укупно

2  Стране на обичним коцкицама су увек нумерисане тако да је збир 
тачака на супротним странама 7. Да ли се вероватноћа сваког бацања 
мења ако се не придржавамо овог правила?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3  Бацамо правилну коцкицу. Унеси такав догађај чија је вероватноћа:

a) P = 1
6

 ......................................................... ; б) P = 1
3

.........................................................  ;

в) P = 1
2

  ......................................................... ; г) P = 1  ..........................................................  .

ВероватноћаV/11.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ120
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4  Један експеримент је изведен 100 пута и релативна учесталост догађаја Е постала је 0,42. 
Ако се експеримент уради још 100 пута, тј. укупно 200 пута, релативна учесталост догађаја Е 
може бити:                  A: 0,20;                  Б: 0,43;                  В: 0,84;                  Г: 1.

5  Вероватноћа неког догађаја је 0,25. Број изведених експеримената је 320. Која је 
највероватнија вредност за учесталост догађаја?

                                          A: 25                  Б: 64                  В: 80                  Г: 100 

6  Изабери један од првих двадесет позитивних целих бројева. Колика је вероватноћа да је број

a) дељив са два;  .........................................................................................................................

б) дељив са три;  .........................................................................................................................

в) прост број;  ............................................................................................................................

г) потпуни квадрат?  ..................................................................................................................

7  Стране коцке су обојене: две стране су обојене црвено, једна бела и три зелене.

a) Колика је вероватноћа да ћу бацити црвено, бело или зелено?  ...............................................

б) Ако бацам три пута за редом, које тројке боја могу изаћи? Нацртај шему дрвета. 

..................................................................................................................................................

в) Колика је вероватноћа да ћемо добити црвено-бело-зелено као резултат три бацања?  ...........

8  Претходне године, сремски ватрогасци су били алармирани због 460 пожара и 2098 тех-
ничких спашавања. Исти тип података је овако изгледао Банату: 1158 пожара и 5834 техничких 
спашавања.
a) Који проценат интервенција је био због пожара у Срему?

..................................................................................................................................................

б) Који проценат интервенција је био због пожара у Банату?  .....................................................

..................................................................................................................................................

в) У којој области су са већом вероватноћом изашли на техничку интервенцију?  ......................

..................................................................................................................................................

Вероватноћа

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 121

V/11.

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   121NT_32645_Matematika_8_MF.indd   121 2021. 04. 06.   19:06:552021. 04. 06.   19:06:55



1  Бацимо монету од сто форинти, оставимо и бацамо други и трећи новчић од сто форинти. 
Израчунај вероватноћу да је резултат бацања новчића

a) 3 главе; ..................................................................................................................................

б) 1 глава и 2 писма;  .................................................................................................................

в) 2 главе и 1 писмо;  .................................................................................................................

г) 3 писма.  ................................................................................................................................

2  Четири бомбоне испале су из кесице која се пробушила у мом џепу.
Биле су то две црвене и две смеђе. Касније сам посегнуо у џеп и извадио две да их дам Хелени.

a) Колика је вероватноћа да су обе бомбоне црвене? ................................................................

б) Колика је вероватноћа да су обе смеђе?  ................................................................................

в) Колика је вероватноћа да је једна црвена и једна смеђа?  .......................................................

г) Како може лако да се провери да си добро предвидео случајеве а), б) и в)?  ..........................

..................................................................................................................................................

3  У табелу напиши колики може да 
буде збир бачених бројева ако бацимо 
зелену и црвену коцкицу.

a) Колико си различитих случајева про-

нашао?  ..............................................

б) Обоји део табеле у жуто када је 
збир два бачена броја 2. Колика је 
вероватноћа за то?

..........................................................

в) Обоји део табеле у браон када је 
збир два бачена броја 3. Колика је 
вероватноћа за то?

  .........................................................

г) Обоји део табеле у ружичасто када је збир два бачена броја 7. 
Колика је вероватноћа за то?  .....................................................................................................

д) Да ли се резултати експеримента мењају ако бацимо црвену и белу коцкицу?  ........................

ђ) А ако бацимо две беле коцкице?  ...........................................................................................

Задаци из вероватноћеV/12.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ122
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4  Бацамо две коцкице. Добијени бројеви се саберу. Попуни табелу. На 
основу претходног задатка 3, вероватноћа је већ унета у табелу.

Збир 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вероватноћа
1

36

5  Три мачке се редом веру по крову, једна 
црна, једна шарена и једна риђа.

a) Колика је вероватноћа да је у средини 

риђа? ...............................................................

б) Колика је вероватноћа да је риђа испред 

црне?  ..............................................................

6  На четири папирића имамо уписане бројеве 1; 2; 3; 6, од којих морамо да формирамо четво-
роцифрени број. Извучемо папирић и број упишемо на место хиљада. Извучемо и други, трећи 
и на крају и четврти број које упишемо на место стотине, десетице и јединице. По извлачењу 
папирићи се бацају тј. не смеју више да се користе.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

a) Колика је вероватноћа да напишемо број 1236? ...................................................................

б) Колика је вероватноћа да ће написани број бити паран? .....................................................

в) Колика је вероватноћа да се написани број може поделити са три? ....................................

г) Колика је вероватноћа да је написани број дељив са четири? ..............................................

д) Колика је вероватноћа да је написани број дељив са пет? ...................................................

Задаци из вероватноће

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 123
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1  Шта имају заједничко? За помоћ ћемо показати од колико слова се састоји реч коју тражимо.

2  Пронађи правило и упиши у троуглове бројеве који недостају.

3  Пронађи правило и упиши наставак низа слика на празним местима.
a) 

б) c) 

Потражимо узајамне зависностиV/13.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ124
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4  Сортирај слике у логични низ.

..................................................................................................................................................

5  Формулиши два могућа правила и наведи елементе који недостају у низу.

a) 2, 4, 8, 10, 14, …, … , …  или  2, 4, 8, 10, 14, …, …, …

Правило 1:  ...............................................................................................................................

Правило 2:  ...............................................................................................................................

б) 1, …, 25, …, 625, …   или  1, …, 25, …, 625, …

Правило 1:  ...............................................................................................................................

Правило 2:  ...............................................................................................................................

в) …, 8, …, 64, …, 216   или  …, 8, …, 64, …, 216

Правило 1:  ...............................................................................................................................

Правило 2:  ...............................................................................................................................

Потражимо узајамне зависности
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6  Пчеле од пчелињег воска граде правилне 
шестоугаоне ћелије, тј. саће, као што је прика-
зано.

a) Нацртај како изгледа саће са четири круга. 
Преброј колико ћелија садржи.  .........................

б) Колико ћелија пчеле додају на саће у петом кругу?  .................................................................

в) Израчунај да ли je 200 ћелија довољно за изградњу саћа са шест кругова.  ..............................

1  Одговори на следећа питања.

a) Шта означава a3?  ..................................................................................................................

б) Шта означава an?  ..................................................................................................................

в) Наведите шта значи a1 + a2 = a3.  .............................................................................................

2  Израчунај првих осам чланова у низу ако је 

a) a1 = 6, а сваки следећи члан добије се тако што претходни члан одузмемо од 10.  .........................

б) a1 = 5; a2 = 10, а сваки следећи члан добија се дељењем претходног члана са чланом који њему 

претходи. ..................................................................................................................................

3  Четврти члан низа је 18, пети члан 108. Сваки следећи члан једнак је производу два предходна 
члана. Израчунај следеће чланове низа:

a) шести;  .......................................................  б) трећи;  .........................................................  

в) други;  ........................................................  г) први.  ...........................................................  

4  Какви су твоји летњи планови? Упита Матију пријатељ. – Учим јапански – одлучно је 
одговорио Матија. – Данас ћу научити 5 речи, сутра још 2 више, затим опет за још 2 више, и 
наставићу тако 60 дана.
a) Колико речи научи Матија дневно у првој недељи?  ..............................................................

б) Колико речи треба да научи 60. дана?  ...................................................................................

в) Колико речи научи укупно за 60 дана?  .................................................................................

Потражимо узајамне зависности

Низови

V/13.

V/14.
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5  

a) Прочитај првих пет елемената низа са графика. 

I ................................................................................................................................................

II ...............................................................................................................................................

б) Формулиши правило формирања низа. 

I ................................................................................................................................................

II ...............................................................................................................................................

в) Одреди следећа три елемента у низу.

I ................................................................................................................................................

II ...............................................................................................................................................

6  Запиши првих десет чланова низа позитивних парних бројева.

a) Израчунај збир првих десет чланова.  ...................................................................................

б) Израчунај збир првих 100 чланова.  ......................................................................................

в) Пронађи формулу за збир првих n парних бројева. ..............................................................

Низови
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1  Који од следећих низова може да буде аритметички низ? Оправдај свој одговор.

a) 7; 9; 11;  ......................................................

б) 8; 8; 8;  ........................................................

в) 2; 3; 5;  ........................................................

г) 1
2

; 1
3

; 1
4

; ... 
 ....................................................

2  Дали смо разлику тј. диференцију и први елемент аритметичког низа, а затим смо написали 
неке додатне чланове. Нађи кукавичје јаје. Пази, може их бити и више. Поправи неисправне 
чланове.

a) a1 = 7; d = 6 

 a2 = 13;   a3 = 18;   a4 = 25;   a5 = 31

б) a1 = −12; d = 3 

 a2 = −9;   a3 = −5;  a4 = −3;   a5 = 1

в) a1 = 10; d = −4 

 a2 = 6;   a7 = −14;  a10 = −30;  a35 = −126

г) a1 = 8; d = −1,5

 a2 = −6,5;  a3 = 5;   a4 = 3,5;   a50 = −60,5

3  a) Шта обично означавамо са d код аритметичког низа?  ......................................................

б) Који елемент низа ће дати збир a1 + 11d?  ...............................................................................

в) Чему је једнако a9 − a8?  ...........................................................................................................

4  Први елемент аритметичког низа је 11, диференција је –9.

a) Наведи прва три елемента низа.  ............................................................................................

б) Израчунај стоти елемент низа.  ..............................................................................................

Аритметички низV/15.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ128
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5  Збир прва три члана аритметичког низа је 33, диференција 5.

a) Израчунај прва три члана низа.  .............................................................................................

б) Одреди двадесети члан низа.  .................................................................................................

6  Величина унутрашњих углова троугла формира аритметички низ. Диференција је 30°.

a) Колики су углови троугла?  ....................................................................................................

б) Колика је најкраћа страница троугла ако је најдужа страница 8 cm?  ......................................

7  На основу доњих података напиши првих пет елемената и диференцију аритметичког низа.

a) a1 = 6; a2 = 42  ..........................................................................................................................

б) a1 = 6; a3 = 42  ..........................................................................................................................

в) a1 = 6; a4 = 42  ..........................................................................................................................

г) a1 = 6; a5 = 42  ..........................................................................................................................

8  Упиши елементе који недостају и одреди диференцију аритметичког низа.

a1 a2 a5 a10 a51 d

a) 10 110

б) 10 110

в) 10 110

г) 10 110

Аритметички низ
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Сажети прегледV/16.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ130

1  У друштвеној игри „Муњевити одговор”, 
мора да се одговори на 12 питања за један 
минут.

a) Колико просечно има времена за једно питање? 
......................................................................

б) На колико питања треба да се одговори у 
року од 300 секунди? 
......................................................................

в) Ако завршимо са одговором раније, добија- 
мо 1 додатни поен за сваке 3 секунде. Колико 
додатних бодова ће добити тим који је одгово-
рио на 30 питања за 135 секунди?  ..................

2  Приложени график приказује промену становништва у Мађарској између 1870. и 2014. 
године. Одговори на доња питања на основу података са графика.

a) Када је живело највише људи у Мађарској и колико их је тада било?  .....................................

..................................................................................................................................................

б) Колико је мање људи живело у Мађарској 2014. године у односу на 2013. годину?  ..................

..................................................................................................................................................

в) Колико је мање људи живело у Мађарској 2014. године него 1960. године?  .............................

..................................................................................................................................................

г) Колико је пута више људи живело у Мађарској 2014. године него 1870. године?  .....................

..................................................................................................................................................
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Сажети преглед V/16.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ 131

3  Размотри функцију f : x  − 4x + 6.

a) Нацртај график функције у координатном систему. 

б) Колики је нагиб функције?  ............................................

в) Где сече осу x?  ...............................................................

г) Где се пресеца са осом y?  ...............................................

д) Наведене тачке су на графику функције. Унеси њихове 

недостајуће координате.  ...................................................

A(−2; …);  B(1; …);  C(…; −14);  D(…; 6) 

ђ) Да ли су тачке P(10; −34) и Q(−5; 22) на графику?  ...........

4  Гепард је приметио газелу на 125 метара од себе.
Истог тренутка газела је приметила звер и почела да бежи. 

Гепард је прогонио свој плен брзином од 90 
km
h  а газела је 

потрчала брзином од 60 
km
h  . Реши задатак графички.

a) За колико секунди је гепард сустигао газелу?  .................

б) Колико метара је претрчала газела до момента када је гепард 

сустигао?  ...........................................................................

в) Колика би требала бити удаљеност између животиња, да 

би газела побегла ако гепард одустане после 27 секунди? 

..........................................................................................

5  На школском фестивалу воћних сокова сва деца су била наоружана сламчицом око лонца од 
шест литара. Дете може да попије 3 dl сока за 1 минут.
a) За колико времена је 8. разред завршио ако је 10 ученика требало да попије сав сок?  

..................................................................................................................................................

б) Колико ученика 8. разреда је стајало око лонца ако су то урадили за 40 секунди?  ..................

..................................................................................................................................................
в) Неколико нижих разреда се уортачило, тако да су победили на такмичењу: завршили су за 3 

секунде. Да ли је то могуће или смо само нешто погрешно измерили?  .......................................

..................................................................................................................................................
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Сажети прегледV/16.

ФУНКЦИЈЕ, ВЕРОВАТНОЋА, НИЗОВИ132

6  Реши неједначине графичким методом.

a)   x3 9 < 6   б) 1
4

x x + 2 7 
 

0 x

y

1

1

 

0 x

y

1

1

7  Пронађи парове између једначина са графика.

0 x

y

1

1

=f x x( ) | |

 g x x( ) | | 3 h x x( ) | 4 |

 i x x( ) 2

j y x: 22 

 k x x( ) ( 3)2

:l x x7-
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8  „Ово је посебан, свечани тренутак. Учитељ је дуго гледао у дневник; неподношљива напетост 
влада у одељењу.”

a) Колика је вероватноћа да ће Камен да одговара у разреду од 30 дечака?  .................................

б) Презиме 3 дечака почиње са словом В. Колика је вероватноћа да ће Вуковић да одговара ако 

наставник насумично одабере неког на слово В?  .......................................................................

в) Оцене Вуковића из математике су следеће: 5; 5; 4; 1; 4; 5; 4; 4; 3; 5; 4; 4. Учитељ прозива оне 

који имају просек близу двојке. Хоће ли Вуковић одговарати? .................................................

9  Бацамо две коцкице. 

a) Који се парови могу добити?  .................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

б) Да ли је пар (1; 1) једнако вероватан као (6; 6)?

..................................................................................................................................................

в) Да ли је пар (1; 1) једнако вероватан као (1; 2)?

..................................................................................................................................................

10  Бацамо две коцкице. 

a) Колика је вероватноћа да нећемо добити петицу?  .................................................................

б) Колика је вероватноћа да нећемо добити шестицу?  ...............................................................

в) Колика је вероватноћа да је међу добијеним бројевима петица?  ............................................

г) Колика је вероватноћа да је међу добијеним бројевима шестица?  ..........................................

д) Колика је вероватноћа да међу добијеним бројевима нема ни петица ни шестица?  ................

ђ) Колика је вероватноћа да је међу добијеним бројевима петица или шестица?  ........................

Сажети преглед
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11  Можеш ли да одлучиш о сваком од тврђења да ли је реч о немогућем, могућем или сигурном 
догађају?

Немогућ Могућ Сигуран

Пре суботе је био петак. 

До четрдесете бићеш виши него сада.

Ако бациш коцкицу, добићеш паран број.

Када напуниш четрдесету, постаћеш милионер.

Имаћеш петнаест унука.

Ако поједеш пуно колача, добићеш на тежини.

Догодине ће игра на конзолама за игрице бити 
обавезна у сваком разреду.

Партизан ће освојити Лигу шампиона. 

Ходаћеш по Марсу.

Изговарајући чаробне речи, моћи ћеш да призовеш 
мртве.

Јогурт се прави од млека помоћу бактерија.

15 ће постати прост број.

12  Доврши набрајање тако да
добијеш аритметички низ; не добијеш аритметички низ.

a) 3; 11; 19; ……; ……; …… 3; 11; 19; ……; ……; ……

б) −5; −5; −5; ……; ……; …… −5; −5; −5; ……; ……; ……

в) 3,4; 6,8; 13,6; ……; ……; …… 3,4; 6,8; 13,6; ……; ……; ……

13  На пријемном за артисте на дугом штапу треба да балансирају порцелански тањир на врху 
носа. Први учесник је успео 48 секунди. Следећи је већ одржао тањир 5 секунди дуже, следећи је 
био још вештији са још 5 секунди више и тако даље.

a) Колико секунди је највештији кандидат одржао тањир ако је био двадесети у реду? 

..................................................................................................................................................

б) Колико је од првих 20 кандидата могло да избалансира тањир на носу дуже од два минута?

..................................................................................................................................................

Сажети прегледV/16.
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Шта смо до сада научили? 

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА 135

VI/1.
1  Попуни бројеве који недостају.

a) 12 mm2 =  ....................................... cm2 12 mm3 =  ...................................................cm3

б) 3,7 m2 =  ......................................... cm2 3,7 m3 =  ..................................................... cm3

в) 0,06 km2 =  ...................................... cm2 0,06 km3 =  ................................................ cm3

г) 6200 mm2 = ..................................... cm2 6200 mm3 =  .............................................. cm3

д) 3,7 dm2 =  ....................................... cm2 3,7 dm3 =  .................................................. cm3

ђ) 137 000 mm2 =  ..............................  km2 137 000 mm3 =  ........................................  km3

2  Шта је тачно (Т), а шта је нетачно (Н)?

a) Сваки квадар је призма.        б) Дијагонала коцке дужа је од дијагонале стране коцке   

в) Ваљак има једну страну облика правоугаоника.        г) Постоји призма са 110 ивица.   

д) Свака призма има дијагоналу тела.        ђ) Призма има две подударне стране.   

3  Одреди површину и запремину следећих квадара.
a) a = 24 cm, b = 34 cm, c = 12 cm б) a = 8 m, b = 15 m, c = 55 m

a P = ……………………………….  P = ……………………………….

V = ………………………………. V = ……………………………….

4  Колика је запремина коцке чија је површина
a) P = 893,04 dm2; б) P = 3037,5 m2?

Запремина коцке: …………………………  Запремина коцке: ………………………… 
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5  На сликама се виде скице пресека стубова чија је висина 2,2 метра. Раванска фигура сваког 
попречног пресека добијена је из квадрата странице 30 cm. Одреди запремине стубова.  

a) P = ……………………………….  V = ………………………………. 

б) P = ……………………………….  V = ………………………………. 

в) P = ……………………………….  V = ………………………………. 

г) P = ……………………………….  V = ………………………………. 

6  Колики је омотач стубова у претходном задатку?

a) М = ……………………………….  б) М = ………………………………. 

в) М = ……………………………….  г) М = ………………………………. 

7  Дугме на јакни је ваљкастог облика. Ваљак има пречник од 1,4 cm и висину од 3 mm. Дугме 
има четири цилиндрична отвора, пречник свакога је 1 mm, кроз које се обично провлачи конац. 
Колика је запремина таквог дугмета?

Запремина великог ваљка: ...............................

Запремина рупе:  .............................................

Запремина дугмета:  ........................................

8  Ваљкаста чаша од 2,5 dl је висока13 cm, а дно чаше је дебљине 1cm. Колики је полупречник 
базног круга ако је зид чаше дебљине 2 mm?

2,5 dl = ………………………… cm3.

На основу података, запремина цилиндра може да се напише:  .................................................

Из тога произлази: r 2 ≈ …………………………

Односно, унутрашњи полупречник чаше је око: ………………………… Полупречник базног 

круга: …………………………

Шта смо до сада научили? VI/1.

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА136

a) б) в) г)
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1  Шта може да буде, а шта не може да буде мрежа пирамиде? Копирај мрежу на комад папира 
и исеци га да би тестирао своју интуицију.

a) ……………………………………………… б) ………………………………………………

2  Конструиши мрежу пирамиде чија је основа квадрат, тако да буде централно симетрична, 
али не и осно симетрична. 

3  Шта је тачно, а шта нетачно? Подвуци тачан одговор.

a) Постоји пирамида са 22 стране.                    Тачно  Нетачно

б) Постоји пирамида која има 23 ивице.                  Тачно  Нетачно

в) Постоји пирамида чије су ивице једнаке дужине.             Тачно  Нетачно

г) Постоји правилна шестострана пирамида чије су ивице једнаке дужине.  Тачно  Нетачно

д) Пирамиде немају дијагоналу тела.                    Тачно  Нетачно

ђ) Постоји пирамида која нема дијагоналу стране.  Тачно  Нетачно

е) Не постоји пирамида чије су све стране подударне. Тачно  Нетачно

ж) Постоји пирамида чија је свака страна правоугли троугао.   Тачно  Нетачно

4  Правилна четворострана пирамида чија је основна 
ивица 5 cm има апотему 6 cm. Колика је њена површина?

Површина пирамиде је:  ...............................................

Пирамида

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА 137

VI/2.

NT_32645_Matematika_8_MF.indd   137NT_32645_Matematika_8_MF.indd   137 2021. 04. 06.   19:10:272021. 04. 06.   19:10:27



5  Права четворострана пирамида чија је основа правоугаоник са страницама 4 х 10 cm, висине 
је 6 cm. Колика је њена запремина?

Запремина пирамиде:  ...............................................................................................................  

6  Свака бочна ивица правилне четворостране пирамиде је 5,2 cm, а основне ивице су 4 cm. 
Одреди површину и запремину пирамиде. Направи илустрацију.

Апотема (висина стране):  ...............................

Висина пирамиде:  ........................................

Површина пирамиде:  ...................................

Запремина пирамиде:  .....................................
  
7  Свака основна ивица правилне шестостране пирамиде је 8 cm, свака бочна ивица је једнака, 
а њена висина је 12 cm. Колика је запремина и површина пирамиде? Направи илустрацију.

Површина базе: ........................................................................................................................

Запремина пирамиде:  ..............................................................................................................

Удаљеност средине правилног шестоугла од основне ивице:  ....................................................

Апотема:  ..................................................................................................................................

Површина пирамиде:  ...............................................................................................................

8  Конструиши мрежу правилне четворостране пирамиде тако да нема подударних троуглова 
међу странама.

ПирамидаVI/2.
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1  Следеће информације се односе на купе. Попуни табелу. Рачунај у својој свесци.
 r (cm) 12 13 14

 s (cm) 61 37 25

 H (cm) 60 84

 P (cm2) 600π

 V (cm3) 3136π

2  Обим круга у основи купастог брда шљунка је 100 метара, а његова висина је 12 метара. 
Колика је његова запремина? Рачунај у свесци.

Полупречник круга у основи:  .......................... Запремина купе:  ..............................................

3  Купа са највећом могућом запремином истругана је из ваљка пречника 16 cm и висине 28 
cm. Колико је cm³ отпада створено? Рачунај у свесци.

Запремина ваљка:  ........................................... Запремина купе:  ..............................................

Количина отпада:  ...........................................   

4  Који проценат отпада настаје ако се из ваљка иструже купа са највећом могућом запремином? 
Рачунај у свесци.

Проценат отпада:  ......................................................................................................................

5  Заротирамо правоугли троугао са катетама од 3 и 4 cm око
a) његове краће катете; б) дуже катете; в) око хипотенузе.
Колика је тако добијена запремина тела? Рачунај у свесци. 

a) Запремина:  ...........................................................................................................................

б) Запремина:  ...........................................................................................................................

в) Полупречник заједничког круга две купе:  .............................................................................

Збир запремина купа:  ...............................................................................................................  

6  Купасти црквени торањ добија бакарни кров током реновирања. Полупречник круга у 
основи купе је 4,5 метара, а њена висина 12 метара. Колико ће квадратних метара бакaрне плоче 
бити потребно? Због отпада који настаје приликом сечења потребно је 6% више материјала од 
стварне површине. Рачунај у свесци.

Дужина изводнице (s): ................................ Површина омотача купе (M):  .............................

Потребна површина бакарне плоче:  ............................

Купа

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА 139
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1  Израчунај површину и запремину сфере ако
a) r = 19 cm; б) r = 38 cm; в) r = 2,1 cm; г) r = 6,3 cm.

 Површина:  .................  Површина: ..................  Површина:...................  Површина: ................

 Запремина:  ................  Запремина: ..................  Запремина: ..................  Запремина:  ...............

2  Шта је веће? Одреди разлику. Израчунај у свесци.
a) Површина две хемисфере полупречникa 5 cm или површина сфере полупречника 5 cm?
б) Запремина две хемисфере полупречника 5 cm или запремина сфере полупречника 5 cm?
в) Површина две сфере полупречника 5 cm или површина сфере полупречника 10 cm?
г) Запремина две сфере полупречника 5 cm или запремина сфере полупречника 10 cm?

a)  .............................................................................................................................................

Одступање:  ..............................................................................................................................

б)  .............................................................................................................................................

Одступање:  ..............................................................................................................................

в)  .............................................................................................................................................

Одступање:  ..............................................................................................................................

г)  .............................................................................................................................................

Одступање:  ..............................................................................................................................

3  Највећа могућа сфера је истругана из ваљка пречника 16 cm и висине 16 cm.
Колика је површина и запремина тако добијене сфере? Колико има отпада?

Површина сфере:  ......................................................................................................................  

Запремина сфере:  .....................................................................................................................  

Количина отпада:  .....................................................................................................................  

СфераVI/4.
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Сфера

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА 141

VI/4.
4  Колики је унутрашњи пречник сферичног резервоара за воду 
запремине 268,1 m3?

r3 =  ..................................................................................................

То је, отприлике унутрашњи пречник од ……….………… метра.

5  Ваљкаста чаша има унутрашњи пречник од 5 cm. Дно чаше је унутрашња конвексна хеми-
сфера. Колико високо ће бити 1 dl воде у њој? Израчунај у својој свесци.

Висина воде:  .............................................................................................................................  

6  Након обликовања месна смеса је постала кугла 
пречника 9,6 cm од које морамо формирати мале лоп- 
тице од меса – фашире пречника 3 cm. Колико лопти-
ца ће бити направљено од ове масе?

Запремина месне масе:...............................................

Запремина једног фашира:  ........................................

Број фашира:  ............................................................

7  Мајка је умесила куглу од теста полупреч-
ника 8 cm, а Матија је умесио две мале куглице 
теста полупречника 3 cm. Пре истезања, мама 
је помешала све три и формирала једну једину 
куглу теста. Колики је био радијус нове кугле 
од теста? Процени пре рачунања.

Процена: ...........................................................

Полупречник нове кугле:  ..................................
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1  Основа купе има пречник од 6 cm и висину од 15 cm. Пресеци купу на пола помоћу равни 
која је паралелна основи и полови висину.
a) Колика је површина пресека? б) Колики ће бити однос запремине два дела?

a) Површина пресека: ................................................................................................................

б) Однос запремине два дела:  ...................................................................................................

2  Кугла, полупречника од 16 cm пресечена је у четвртини једног од њених пречника, нормално 
на пречник. Колико ће збир површина ова два тела бити већи од површине сфере?

Површина је порасла:  .....................................

3  Најкраћа страница правоуглог троугла – лењира дугачка је 12 cm. Упореди запремину две 
купе које добијате ротирањем око катета. Која је већа и за колико?

Разлика запремина:  ..................................................................................................................  

Купа веће запремине је  .............................................................................................................  

Аритметички низVI/5.
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Аритметички низ

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА 143

VI/5.
4  Споменик од камена, који украшава главни 
трг, има следећи облик: сфера и ваљак леже је-
дан поред другог на квадру као постољу. По ко- 
јој би равни могли да пресечемо на два дела ис-
тих запремина? 

Положај равни пресека:  ..................................

Образложење:  .................................................

........................................................................

........................................................................

5  Полупречник Земље може се узети као 6370 km.

а) Израчунај дужину екватора.   Дужина екватора:  ....................................................................

б) Колика је површина Земље?   Површина Земље: .....................................................................

в) Колика је запремина Земље?   Запремина Земље:  ...................................................................

6  Замисли да имаш много идентичних правилних четвоространих пирамида са основном 
ивицом 2 cm и висином од 4 cm. Од њих треба да направиш торањ као што је приказано на 

слици.
a) Колико пирамида ћеш користити за торањ 
висок 16 cm?
б) Колика је запремина куле високе 20 cm?
в) Колика је површина куле високе 24 cm?

a) Број пирамида: ............................................

б) Запремина куле:  ..........................................

в) Површина куле:  ..........................................
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1  О пирамиди и призми дали смо следећу истиниту изјаву: Једна има 2019, а друга 1346 ивица. 
Одлучи ког облика су основе ових тела.

Основа пирамиде је:  ....................................... Основа призме је:  .............................................

2  Колика је маса бетонске саксије за цвеће облика праве призме, висине 18 cm чија је основа 
квадрат ивице 28 cm и удубљењем облика полулопте пречника 12 cm? (1 dm³ бетона има масу 
1,8 kg) Рачунај у свесци.

Запремина правилне четворостране призме: ..............

Запремина полулопте:  ................................................

Запремина саксије:  .....................................................

Маса саксије:  .............................................................

3  Колика је површина саксије у претходном примеру?

Површина:  ................................................................................................................................  

4  Оловка је ваљак полупречника 4 mm и висине 8 cm  
пре оштрења. Помоћу зарезача заоштримо купу ви-
соку 2 cm на једном крају тако да се дужина оловке не 
мења.
a) За колико се смањује запремина?
б) Како се мења површина?

a) Запремина се смањује за  ...............................................................................................  cm3.

б) Њена површина је за ..................................................... cm2  ................................................

5  Испланирај мрежу за папирну кутију облика пирамиде чија је основа правилан петоугао а 
стране једнакостранични троуглови. Описани круг око основе (правилног петоугла) има полу-
пречник од 1,5 cm, а бочне стране су 1,8 cm високе. Направи цртеж у свесци.

6  Направили смо украсну амбалажу, за свећу облика правилне четво-
ростране пирамиде, као на слици. Основна ивица свеће је 5 cm, а висина 
2,5 cm. Рачунај у свесци.
a) Колико папира користимо за израду кутије?
б) Колика је запремина свеће?
a) Површина коришћеног папира:  .....................................................
б) Запремина свеће:  ...........................................................................

Сажети прегледVI/6.

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ТЕЛА144
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИ VII
Царинска игра (Ко је најбржи цариник?)

За решавање проблема користи калкулатор.
Све чешће наручујемо неку робу из иностранства. Ако наручена роба долази од чланице 
Европске уније или Швајцарске, немамо шта да радимо, као да наручујемо у земљи. Продавцу 
плаћамо само цену. Међутим, ако смо наручили из земље изван Европске уније, можемо да 
имамо и друге трошкове, попут царине и пореза на промет, у зависности од вредности наруџбе. 
Ово је приказано у следећој табели:

Вредност наруџбе* (EURа) Порез на промет Царина

0–22 нема нема

22,1–150 27 посто од вредности наруџбе нема

150– 27 посто од вредности наруџбе и царине има

* Вредност наруџбе је збир цене и транспортних трошкова

Стопа царине варира од производа до производа. Царина на електронику обично износи 2,2 
посто вредности, али мобилни телефон, таблет и лаптоп су нула посто. Ципеле, углавном, 
подлежу царини од 4 %, док одећа подлеже царини од 12 %. За све остале производе очекујте 
царину од 3,5 %.

Ток игре:

Судија показује трочланим тимова прве листе са задацима. Користећи податке са листи, тим 
обрачунава порез на промет и царину, а затим вредности записује у листу решења. Ако је 
потребно, треба израчунати и стопу конверзије различитих валута. Тим који је први пријавио 
тачан резултат, може дати следећу листу задатка.

Пример листе задатка: 

         

Роба Земља порекла Вредност (збир цене и 
транспортних трошкова)

Скијашко одело Кина 180 USD

Пример за решење (други ред морају да попуне тимови, наравно да детаљни прорачуни не 
морају бити уписани, сад је важна само брзина:

Роба

Вредност (цена 
и транспорт-

ни трошкови)
(USD)

Вредност 
заокружена 
на цео број 

(EUR)

Вредност 
заокру-
жена на  

цео број (Ft)

Цари-
на (%)

Царина 
заокружена 
на  цео број 

(Ft)

ПДВ 
заокружен на 
цео број (Ft)

Укупан износ 
који се плаћа 
држави (Ft)

Скијашко 
одело 180 180 : 1,14 = 

= 158
158 ∙ 325 =

= 51 350 12 51 350 ∙ 0,12 =  
= 6162

(51 350 + 6162) ∙ 
∙ 0,27 = 15 528

6162 + 15 528 = 
= 21 690

Пре почетка игре, сазнај више о девизним курсевима, службени курс форинте можеш да нађеш овде: 
https://www.mnb.hu/arfolyamok
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИVII
1  Бака и дека Жарка Жарића у браку су већ 50 година и припре-
мају се за своје златно венчање, које желе да прославе у ресторану.
Потражили су два ресторана и добили следеће понуде:
У једном ресторану се могу сместити 24 особе и нуди се неогра-
ничена храна за 6000 форинти по особи, али пиће се плаћа 
посебно. Децилитар безалкохолног пића је 180 форинти, dl вина 
300 форинти, флаша пива 650 форинти, а кафа 240 форинти. 
Очекивана потрошња пића за 24 особе: 60 dl безалкохолног пића, 
20 dl вина, 12 боца пива и 18 кафа.
У другом ресторану се могу сместити 32 особе и траже 128.000 
форинти за јело, јела се сервирају на тацнама. Пиће се такође 
мора плаћати одвојено, dl безалкохолног пића је 200 форинти, dl 
вина 250 форинти, флаша пива 680 форинти, кафа 300 форинти. 
Очекивана потрошња пића за 32 особе: 72 dl безалкохолног пића, 

24 dl вина, 15 боца пива и 24 кафе.
Направи табелу података и израчунај укупне трошкове  и трошак по једној особи.

Број гостију Цена јела Цена пића Укупни трошак Трошак по особи

Први

Други

2  Кад је компанији или држави потребан новац, они често не траже кредите од банака, већ 
се обраћају домаћинствима или другим компанијама. У нашем примеру, компанији Бонд је 
потребно 100 000 000 форинти, шта је подељено на 200 обвезница од 500 000 форинти. Гарантују 
да ће оном ко им позајми 500 000 форинти или цели вишеструки износ од 500 000 форинти, за 

годину дана вратити зајам, а даће још и 6 посто камате.
Финансијски стручњаци за то кажу да компанија издаје 200 обвез-
ница номиналне вредности 500 000 Ft са роком доспећа од годину 
дана и 6% камате. А онај ко купује обвезнице, односно даје зајам 
компанији Бонд, уложио је свој новац у обвезнице компаније Бонд.
Породица Инвест наследила је 6 200 000 форинти од ујака из Аме-
рике. Одлучили су да свој новац уложе у обвезнице компаније Бонд.

а) Колико обвезница могу да купе од наслеђа? 

..................................................................................................................................................
б) Колико форинти камате добија породица Инвест за обвезнице после годину дана од куповине?

..................................................................................................................................................
Као и сви приходи, капитални приход подлеже порезу на доходак. То је 15% у 2018. години. 
в) Колико ће добити укупно породица Инвест када после једне године уновче све обвезнице?

..................................................................................................................................................
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИ VII
3  Мађарска држава даје помоћ за почетак живота у износу 
од 42 500 форинти сваком детету, рођеном после 31. децем-
бра 2005. године, коју родитељи могу да уложе у куповину 
42 500 државних обвезница за бебе номиналне вредности  
од 1 форинте (тј. укупно 42 500 форинти). Каматна стопа на 
ову обвезницу варира из године у годину, 3% премија увек 
изнад инфлације из претходне године. Према подацима 
Државног завода за статистику, инфлација је у 2017. години 
износила 2,4 посто, тако да је каматна стопа на дечје обвез-
нице у 2018. години износила 2,4 + 3 = 5,4 посто.
Беба Бобан рођен је 1. јануара 2017. године, тако да је имао 
право и на помоћ од 42 500 форинти коју су његови родитељи 
уложили у обвезнице за бебе.
а) Колико новца је Беба Бобан имао до 1. јануара 2018?

...........................................................................................
б) Колико би новца Беба Бобан имао 1. јануара 2019. да је 
инфлација у 2018. години била 2,9%?

...........................................................................................

4  Компанија Модерно време, жели да купи нове машине. Да би то учинили, потребно им је  
40 000 000 Ft, шта би желели да добију издавањем обвезница номиналне вредности од 20 000 Ft. Рок 
обвезнице је 3 године, односно, купцу обвезнице биће враћено 20 000 Ft толико пута колико је 
купио обвезница у три године. Једногодишња камата на обвезницу је 5% номиналне вредности. 
Компанија Модерно време плаћа камату годишње. Обвезница је издата 1. октобра 2019.

а) Колико обвезница издаје компанија Модерно време?   ..........................................................

б) Како ће се мењати финансијски биланс компаније Модерно време због обвезница током оро- 
чења ако су све обвезнице инвеститори купили на датум издавања и уновчили на доспећу? 
Попуни табелу!

Промене финансијског биланса услед издавања обвезница
Датум Раст Умањење Биланс

1.10.2019.

1.10.2020.

1.10.2021.

1.10.2022.

в) Шта мислиш шта ће да створи покриће за исплату камате?

..................................................................................................................................................
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИVII
5  На дан издавања, породица Кочић је такође купила 16 обвезница компаније Модерно време 
у задатку 4.
a) Колико су динара уложили Кочићи?

..................................................................................................................................................
б) Како се мења финансијска ситуација породице Кочић током времена услед обвезница? 
Попуни табелу!

Датум Раст Умањење Биланс

1.10.2019.

1.10.2020.

1.10.2021.

1.10.2022.

в) Колико динара је порастао новац породице Кочић за три године?

..................................................................................................................................................
г) За колоко процената се повећао новац породице Кочић током три године?

..................................................................................................................................................

6  Да је породица Кочић капитал од 320 000 динара депоновала у банци и орочила га на три 
године, банка би платила 4,8% камате годишње. (Орочење значи да се новац не повлачи из банке 
три године, тако да је банка спремна да плати вишу каматну стопу од уобичајене.) Банка не ис-
плаћује сваке године камату, већ се камата додаје на уложену своту. То значи да ће у другој го- 
дини износ новца бити повећан за прву годишњу каматну стопу и даље доносити камате.

Када се исплати породици Кочић да купи обвезнице у Задацима 4 и 5, а када треба да одаберу 
улагање код банке? Попуни недостајућа поља у табели, шта показује промену новца породице 
Кочић у банци.

Датум Капитал Камата Укупно

1.10.2019.

1.10.2020.

1.10.2021.

1.10.2022.
a) За колико динара би се повећао капитал  породице Кочић у банци за три године?

..................................................................................................................................................
б) Шта би могао бити разлог да се новац у банци повећао више, иако је каматна стопа банке 
нижа од каматне стопе на обвезнице?

..................................................................................................................................................
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИ VII
7  У Мађарској, као и у другим земљама, законодавство предвиђа минимални износ плата који 
послодавци морају да исплаћују запосленима. То се зове минималац.
Табела приказује минималну плату између 2009. и 2018. године.

Година 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Минималац 71 500 73 500 78 000 93 000 98 000 101 500 105 000 111 000 127 500 138 000

a) Податке прикажи стубастим дијаграмима у координатним системима i) и ii) 
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б) Какву разлику примећујеш међу дијаграмима? 

..................................................................................................................................................

в) Зашто видиш разлику између ова два дијаграма? Шта би могао да буде разлог за то? 

..................................................................................................................................................

8  Зарада у 2019. години након опорезивања годишње зараде Растка Кепића износила је  
2 980 000 форинти. Растко заиста воли кавкаски кефир, да је могао, потрошио би сав новац 
на њега. Наравно да није. Колико флашица кефира је могао да купи у 2019. години, ако је цена 
флашице кефира 250 форинти?

..................................................................................................................................................

Финансијски стручњак би рекао да је Расткова стварна зарада 11 920 флашица кефира. 
Реално значи да је стваран, опипљив, да је то производ, ствар која је погодна да задовољи 
неке потребе. Новац, форинта, нису јестиви, не могу да утоле глад, али кефир то чини.

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. год.  2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. год.
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИVII
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Потражи на Интернету израз „BigMac-index”. Шта си нашао?

9  У Мађарској је 2018. године просечна нето (примљена) месеч-
на плата износила око 230 000 форинти, а велики хамбургер у про- 
секу 800 форинти.
Међутим, у Немачкој је просечан радник примао 2250 евра, а ве-
лики хамбургер у просеку 4 евра.
a) Колика је реална зарада просечног мађарског радника у погле-
ду великих бургера?

 ....................................................................................................
б) Колика је стварна зарада, изражена у великим бургерима, за 
просечног немачког радника?

..................................................................................................................................................
в) Колико процената више великих хамбургера може да купи просечни немачки радник?

..................................................................................................................................................

10  Породица Светић жели да се усели у већи стан. Они продају свој стари стан, али новац 
добијен од њега, плус уштеђевина, нису довољни, па морају узети кредит од 12 000 000 форинти.
Из података у табели можеш да видиш услове под којима им банке нуде кредите.

Банка Кредит (Ft) Рок (године) ЕКС (%) Месечна рата (Ft)
банка1 12 000 000 10 6,0 133 225
банка2 12 000 000  8 5,5 154 792
банка3 12 000 000  5 4,0 220 998

Мађарска Национална банка регулише на колики износ отплате могу дужници да се обавежу сваког 
месеца. Правило каже да за врсте кредита описане у табели месечна рата не може бити већа од 35 
процената нето прихода дужника (или гаранта).
Бруто плата Јована Цветића је 280 000 форинти, а бруто плата његове супруге 320 000 форинти ме-
сечно. Од бруто плате одузима се 15% пореза на доходак, 10% доприноса за пензије, 7% доприноса 
за здравствено осигурање и 1,5% доприноса за незапосленост. Како имају двоје деце, добијају по-
родично ослобађање од пореза у износу од 40 000 форинти, шта је узео на себе тата Цветић.
a) Коју врсту зајма омогућава укупни нето приход  породице Цветић?

..................................................................................................................................................

б) Колико треба да буде нето приход породице Цветић да би могли да узму зајам на пет година? 
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИ VII
11  Продавница одеће „Изволте, уђите!” мами купце акцијом да модел који је изашао из тренда 
сада може да се купи јефтиније, по сниженој цени. Потрошачка цена умањена је тачно за ПДВ. 
Првобитна потрошачка цена хаљине је 16 129 форинти, стопа ПДВ-а је 27%. На складишту је 
било 30 комада хаљина и све су продате по сниженој цени.

a) Колико кошта хаљина по сниженој цени?  .............................................................................

б) Колики ће бити ПДВ уграђен у нову цену по комаду одеће ако стопа ПДВ-а остане 27%?  .........
в) Већ знате да продавница плаћа порез држави. Колико мање прихода држава добија након 
појефтињења? 

..................................................................................................................................................  

12  Продавница жели да омогући купцима плаћање кредитном картицом. 
Да би то учинили, морају да склопе уговор са банком која ће у продавницу 
ставити терминал за читање картица.
Понуда банке зависи од тога колико промета продавница остварује сваког 
месеца. Власник банкама пружа следеће информације:
- месечни промет (познат и као приход од продаје) 2 160 000 форинти, 
- у просеку 3000 форинти по куповини,
- очекује се да ће 80 одсто пазара бити плаћено картицом.
Банке нуде следеће:

Банка
Месечна 
накнада 

(Ft)

Трансакциона накнада  
(коју радња плаћа банци  

по сваком пазару) (Ft)

Провизија  
(коју радња плаћа банци  

по вредности пазара)
банка1 3500 6 0,45%

банка2 2200 нема 0,9%

банка3 нема 14 0,38%

a) Која је понуда најбоља за трговину?

...........................................................................................
б) Месечна зарада је износила 4,5 процената од промета. 
Финансијски професионалци ово називају уделом у добити. 
Колика ће бити месечна зарада од пословања ако продавница 
прихвати најјефтинију банковну понуду?

...........................................................................................

в) Колико ће процената бити удео у добити? 

...........................................................................................
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СВАКОДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ЗАДАЦИVII
13  У бајковитом малом месту живе столар, пекар, обућар, кројач и лончар. Сваки производ 
који производе кошта тачно један златник. Према правилима бајковитог градића, на пијаци је 
дозвољено трговати само недељом од 10 до 16 сати, а посао може бити склопљен само на пуни сат. 
Једна особа може истовремено да изврши само једну трансакцију. Столару су потребне чизме, 
пекару је потребна дрвена хлебна лопата, обућару треба гуњ, кројачу треба лонац, лончару је 
потребан хлеб. Да, али од њих, само кројач има новац, тачно један златник.
a) Ко ће да буде први продавац?

.........................................................................
б) Ко ће да буде последњи купац?

.........................................................................
в) У колико сати ће да прода пекар?

.........................................................................
г) У колико сати ће да пазари столар?

.........................................................................
д) Ако су само њих петоро били на пијаци која се онда затвара када нико више не жели да 
купује, у које време ће се пијаца затворити?

..................................................................................................................................................
Цртеж или табела такође могу помоћи у одговорима на питања а), б), в), г) и д).
ђ) У које време би се пијаца могла затворити ако не би само кројач него и пекар имао златник?

..................................................................................................................................................
е) Ако знамо да се пијаца може затворити већ у 13 сати, и да није само кројач имао златник, ко 
би још могао да има златник?

..................................................................................................................................................
ж) Након годину дана поново се сретну на пијаци, сви купују потпуно исто као годину раније, 
а опет је само један имао златник. Овога пута пекар је био последњи купац. Ко је имао златник?

..................................................................................................................................................

Време Купац Продавац

10 сати

11 сати

12 сати

13 сати

14 сати

15 сати
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