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1. Из града А у град В воде 3 пута, а из града В у град С воде 2 пута. Из града А у 

град С може се стићи једино ако се иде кроз град В. На колико различитих начина 

путник може стићи из града А у град С ? 

2. Из града А у град В воде 3 пута , из града В у град С 2 пута и из С у Д 4 пута. На 

колико начина се може стићи из А у Д пролазећи кроз градове В и С и без враћања 

у град у којем смо већ били ? 

3. Колико се различитих троцифрених бројева може написати цифрама: 1,2,3,4,5 ако 

се цифре: а) могу понављати;   б) не могу понављати ? 

4. Колико се двоцифрених бројева  може написати ако цифра десетица може бити    1, 

2, 3, 4, 5 а цифра јединица 7, 8, 9 ? 

5. Колико различитих делилаца има број:  а)  20  ;   б)  36  ;   ц)  504  ? 

6. Потребно је направити значке у облику троугла, квадрата или круга, тако да на 

свакој значки буде написано слово ћирилице и једна цифра . Колико се таквих 

(различитих) значака може направити ? 

7. Колико се четвороцифрених бројева дељивих са 2 може написати тако да цифра 

хиљада буде прост број а цифра стотина непаран број ? 

8. У неким земљама је обичај да се детету даје неколико имена (може и једно). На 

колико начина се може назвати дете ако је укупан број имена која долазе у обзир 

10 а дете добија највише 3 имена ? 

9. На колико се различитих начина може саставити списак који садржи 7 ученика? 

10. Душан је славио рођендан и позвао другове и другарице. Сви гости су се руковали 

са Душаном и међусобно. Један од гостију пребројао је руковања и утврдио да је 

било 120 руковања. Колико је гостију имао Душан? 

11. Колико се различитих троуглова може добити спајањем темена седмоугла ? 

12. На врх планине води 5 путева. На колико начина се може путем попети на врх  и 

сићи у подножје а) Ако није важан редослед повратка б) Ако се враћамо путем 

којим се нисмо пели в) ако се враћамо путем којим смо се пели. 

13. По дневном распореду данас су предвиђени следећи часови : енглески језик, 

историја , математика, физика и биологија. На колико различитих начина је могуће 

наместити дневни распоред ако је предвиђен : а) 1 час математике ; б) 2 часа 

математике (у блоку); в) 2 часа математике ? 

14. Колико се различитих бројева може написати цифрама  1, 2, 3 и 4 ако се употребе 

неке од њих или све, а бројеви могу бити највише четвороцифрени. 

15. Колико се различитих четвороцифрених бројева може написати цифрама 1, 8 и 9 

тако да се свака цифра употреби бар једном ? 


