
ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ „ИНТЕГРАЛ“ 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

V РАЗРЕД 

ТЕМА 19. и 20. – ИЗАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА „КЕНГУР 

БЕЗ ГРАНИЦА“ 

 

1. Милош је исекао пицу на четвртине. Затим је сваку четвртину исекао на трећине. Који 

део целе пице представља једно парче? 

 А) трећину;     Б) четвртину;     В) седмину;     Г) осмину;     Д) дванаестину. 

2. Катарина је нацртала квадрат странице дужине 10cm. Затим је спојила 

средишта страница и добила мањи квадрат (види слику). Колика је 

површина мањег квадрата? 

 А) 10cm2;     Б) 20cm2;     В) 25cm2;     Г) 40cm2;     Д) 50 cm2. 

3.  Милица, Андријана и Ангелина раде у обданишту. Сваког дана од понедељка до петка 

тачно две од њих долазе на посао. Милица ради 3 дана недељно, а Андријана 4 дана 

недељно. Колико дана недељно ради Ангелина? 

 А) 1;     Б) 2;     В) 3;     Г) 4;     Д) 5. 

4. Пет веверица А, Б, В, Г и Д седе на једној правој линији као на слици. Оне скупљају 

орахе обележене звездицама на слици. У истом тренутку све веверице крећу ка 

најближем ораху истом брзином. Када веверица узме орах, она почиње да трчи ка 

следећем најближем ораху. Која веверица ће узети два ораха?  

 
 А) А;     Б) Б;     В) В;     Г) Г;     Д) Д. 

5. У одељењу има 30 ученика. Они седе по двоје у клупама, при чему сваки дечак седи у 

клупи са девојчицом, а тачно половина девојчица седи у клупама са дечацима. Колико 

дечака има у том одељењу? 

 А) 25;     Б) 20;     В) 15;     Г) 10;     Д) 5. 

6. Бојана је код фризера. Када је погледала у огледало сат је изгледао као што је 

приказано на слици. Шта би Бојана видела да је погледала огледало 10 минута раније? 

 

 А)      Б)      В)      Г)      Д)  

7. Свако слово речи БЕНЈАМИН представља једну од цифара 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7. 

Различита слова представљају различите цифре. Број БЕНЈАМИН је непаран и дељив 

са 3. Која цифра је представљена словом Н? 

 А) 1;     Б) 2;     В) 3;     Г) 5;     Д) 7. 

8.  Лазар је отворио мали ресторан. Његов пријатељ Богдан му је дао неколико 

квадратних столова и столица. Ако он користи све столове појединачно са по 4 

столице, потребно му је још 6 столица. Ако све столове постави тако да споји по два, 

при чему је за сваки тако добијени велики сто потребно 6 столица, преостају му 4 

столице. Колико столова је Богдан дао Лазару? 

 А) 8;     Б) 10;     В) 12;     Г) 14;     Д) 16. 



9. Кристина жели да направи велики троугао користећи идентичне мале 

троугаоне плочице. Она је већ поставила неке плочице као што је 

приказано на слици. Колико најмање плочица јој је потребно да 

комплетира троугао? 

 А) 5;     Б) 9;     В) 12;     Г) 15;     Д) 18. 

 

10. Симболи ,  и  представљају 3 различите цифре. Ако сабереш цифре троцифре-  

ног броја  резултат је двоцифрени број . Ако сабереш цифре двоцифре- 

ног  броја  резултат је једноцифрен број . Коју цифру представља симбол  ? 

 А) 4;     Б) 5;     В) 6;     Г) 8;     Д) 9. 

11. Два троцифрена броја имају свих 6 цифара различитих. Прва цифра другог броја 

једнака је двострукој последњој цифри првог броја. Који је најмањи могући збир таква 

два броја? 

 А) 552;     Б) 546;     В) 301;     Г) 535;     Д) 537. 

12. Мој кишобран има натпис KANGAROO на врху, као што је приказано на слици. Која 

од датих слика такође приказује мој кишобран? 

 

 А)      Б)      В)      Г)      Д)  

13. Пера има 10 гусака, од којих 5 носе јаје сваког дана, а других 5 сваког другог дана. 

Колико јаја снесу тих 10 гусака за 10 дана? 

 А) 75     Б) 60     В) 50     Г) 25     Д) 10 

14. Колика је маса Цице на слици? 

 
 А) 2kg     Б) 3kg     В) 4kg     Г) 5kg     Д) 6kg 

15. Свака биљка у Бранковој башти има или 5 листова, или 2 листа и 1 цвет. Укупно, 

биљке имају 6 цветова и 32 листа. Колико је биљака у башти? 

 

 А) 10     Б) 12     В) 13     Г) 15     Д) 16 

16. Милош је направио фигуру приказану на слици користећи 6 квадрата странице 

дужине 1. Колики је обим те фигуре? 

 

 А) 9     Б) 10     В) 11     Г) 12     Д) 13 



17. Сваког дана Мара записује датуме и рачуна збир написаних цифара. На пример, 19. 

марта пише 19.03 и рачуна 1 + 9 + 0 + 3 = 13. Који је највећи збир који она може на 

тај начин добити током године? 

 А) 7     Б) 13     В) 14     Г) 16     Д) 20 

18. У Улици цвећа у низу је 9 кућа. У свакој кући живи бар по једна особа. У било које 

две суседне куће има укупно највише 6 особа. Колико највише људи може живети у 

Улици цвећа? 

 А) 23     Б) 25     В) 27     Г) 29     Д) 31 

19. Елеонора и њена мама су обе рођене у јануару. Дана 19. марта 2015, Елеонора је 

сабрала годину свог рођења, годину маминог рођења, број година које она има и број 

година њене маме. Који је резултат добила? 

 А) 4028     Б) 4029     В) 4030     Г) 4031     Д) 4032 

20. Површина правоугаоника је 12cm2. Дужине његових страница су природни бројеви. 

Која од следећих дужина може бити једнака обиму тог правоугаоника? 

 А) 20cm     Б) 26cm     В) 28cm     Г) 32cm     Д) 48cm 

21. У торби су 3 зелене јабуке, 5 жутих јабука, 7 зелених крушака и 2 жуте крушке. 

Стеван случајним избором извлачи једну по једну воћку из торбе. Колико воћки он 

мора да извуче из торбе да би био сигуран да је извукао најмање једну јабуку и једну 

крушку исте боје? 

 А) 9     Б) 10     В) 11     Г) 12     Д) 13 

22. Јован је купио 3 играчке. За прву играчку платио је половину новца који је имао и 

још 1€. За другу играчку платио је половину од преосталог новца и још 2€. Коначно, 

за трећу играчку платио је половину од преосталог новца и још 3€ и при томе је 

потрошио сав новац који је имао. Колико новца је имао на почетку? 

 А) 36€     Б) 45€     В) 34€     Г) 65€     Д) 100€ 

23. Калина је желела да обмота коцку папирном мрежом. Грешком је нацртала 7 квадрата 

на папиру уместо 6 (види слику). Који квадрат Калина мора да склони тако да фигура 

остане повезана и да може њоме да обмота коцку? 

 

 А) само 4     Б) само 7     В) само 3 или 4     Г) само 3 или 7     Д) само 3, 4 или 7 

24. Број 100 је помножен или са 2 или са 3, затим је добијени производ увећан или за 1 

или за 2, а онда је добијени резултат подељен или са 3 или са 4 и на крају је као 

резултат добијен природан број. Који резултат је добијен на крају? 

 А) 50     Б) 51     В) 67     Г) 68     Д) Има више могућности за крајњи резултат. 

25. Воз има 12 вагона. Сваки вагон има исти број купеа. Марко је путовао у трећем 

вагону и у 18. купеу од локомотиве. Јанко је седео у 7. вагону и у 50. купеу од 

локомотиве. Колико купеа има сваки вагон? 

 А) 7     Б) 8     В) 9     Г) 10     Д) 12 

26. На колико начина се могу сместити 3 кенгура у 3 различите ћелије на слици, тако да 

никоја два кенгура нису у суседним ћелијама? 

 

 А) 7     Б) 8     В) 9     Г) 10     Д) 11 

 

 



27. Квадрат обима 48cm је исечен на два дела од којих 

је направљен правоугаоник. Одреди обим тог 

правоугаоника. 

А) 24cm     Б) 30cm     В) 48cm     Г) 60cm     Д) 72cm 

 

28. Огрлица на слици направљена је од белих и сивих перли. 

 
 Вукашин хоће да скине 5 сивих перли. Он може да скине перле са било које стране 

огрлице, па мора да скине, такође, и неке беле перле. Који је најмањи број белих перли 

које Вукашин мора да скине? 

 А) 2     Б) 3     В) 4     Г) 5     Д) 6 

29. Коју плочицу треба додати тако да укупна површина сивих делова на слици буде 

једнака укупној површини белих делова? 

 

 А)      Б)      В)      Г)      Д) немогуће је 

30. Вук и Коста су кренули да ходају из исте тачке. Коста је ишао 1km на север, 2km на 

запад, 4km на југ и на крају 1km на запад. Вук је ишао 1km на исток, 4km на југ и 4km 

на запад. Која од следећих могућности мора бити последњи део Вуковог пута да би 

дошао у исту тачку у којој је Коста? 

 А) већ су у истој тачки     Б) 1km на север    В) 1km на северо-запад 

     Г) више од 1km на северо-запад     Д) 1km на запад 

31. Кенгури А, Б, В, Г и Д седе тим редом у смеру кретања казаљке на сату око округлог 

стола. Тачно када се чује звоно, сви кенгури сем једног замене место са својим 

суседом. Након тога, распоред кенгура почев од А, у смеру кретања казаљке на сату, 

је А, Д, Б, Г, В. Који кенгур се није померио? 

 А) А     Б) Б     В) В     Г) Г     Д) Д 

32. Квадрат се може формирати коришћењем 4 дела од 5 датих на слици. Који део остаје 

неупотребљен? 

 

 А) А     Б) Б     В) В     Г) Г     Д) Д 

33. Природан број има три цифре. Када се његове цифре помноже добија се 135. Који 

резултат се добије ако се његове цифре саберу? 

 А) 14     Б) 15     В) 16     Г) 17     Д) 18 

34. Ресторан има 16 столова, од којих сваки има или 3 или 4 или 6 столица. За све столове 

који имају 3 или 4 столице укупно може да седне 36 особа. Колико у ресторану има 

столова са 3 столице, ако се зна да у ресторан могу да седну укупно 72 особе? 

 А) 4     Б) 5     В) 6     Г) 7     Д) 8 

 

 



35. Коцка 3 × 3 × 3, на слици лево, направљена је од 27 малих коцки. Колико малих коцки 

треба да склониш тако да када гледаш са десне стране, одозго и спреда видиш оно 

што је приказано на слици десно? 

 

 А) 4     Б) 5     В) 6     Г) 7     Д) 9 

36. На диску има 5 песама: песма А траје 3min, песма Б 2min 30s, песма В 2min, песма Г 

1min 30s и песма Д 4min. Ових 5 песама су снимљене у редоследу А, Б, В, Г, Д и 

емитују се у петљи без прекида. Када је Адам изашао из куће емитована је песма В. 

Он се вратио кући после тачно једног сата. Која песма је емитовама када се Адам 

вратио кући? 

 А) А     Б) Б     В) В     Г) Г     Д) Д 

37. Црна трака је залепљена на провидну пластину коцку као на слици. 

 

 Која од следећих слика не приказује коцку из било које песпективе? 

 А)      Б)      В)      Г)      Д)  

38. Зец Васа воли да једе купус и шаргарепу. Током једног дана он поједе или 9 

шаргарепа или 2 купуса или 1 купус и 4 шаргарепе. Међутим, неког дана једе само 

траву. Током последњих 10 дана Васа је појео укупно 30 шаргарепа и 9 купуса. 

Колико је од ових 10 дана јео само траву? 

 А) 0     Б) 1     В) 2     Г) 3     Д) 4 

39. Група људи састоји се од краљева, лажљиваца и кметова. Сваки краљ увек говори 

истину, сваки лажљивац увек лаже, а сваки кмет наизменично говори истину или 

лаже. Свима су постављена иста питања. На питање: „Да ли си ти краљ?“, њих 17 је 

одговорило потврдно. На питање: „Да ли си ти кмет?“, њих 12 је одговорило 

потврдно. Колико краљева има у групи? 

 А) 4     Б) 5     В) 9     Г) 13     Д) 17 

40. Бака има 10 унучади и сви имају различити број година. Алиса је најстарија. Ако је 

збир година свих унучади 180, колико најмање Алиса може имати година? 

 А) 19     Б) 20     В) 21     Г) 22     Д) 23 

41. Одреди које растојање Мара треба да пређе да би дошла до своје пријатељице Даре 

(види слику). 

 
А) 300m;     Б) 400m;     В) 800m;     Г) 1km;     Д) 700m. 

42. Збир година Ане, Бобана и Вишње је 31. Колико ће износити збир њихових година 

за три године? 

А) 32;     Б) 34;     В) 35;     Г) 37;     Д) 40. 

43. Милош пеца рибу. Да је упецао три пута више риба него што јесте имао би 12 риба 

више. Колико риба је Милош упецао? 

А) 7;     Б) 6;     В) 5;     Г) 4;     Д) 3. 

100

m Мара Дара 
   



44. Финале локалног шампионата у фудбалу је био меч са пуно голова. У првом 

полувремену је постигнуто укупно 6 голова и гостујућа екипа је водила након првог 

полувремена. У другом полувремену домаћа екипа је дала 3 гола и победила. Колико 

је голова укупно дала домаћа екипа? 

А) 3;     Б) 4;     В) 5;     Г) 6;     Д) 7. 

45. За такмичење „МИС МАЧКА 2013“ се пријавило 66 мачака. После прве рунде је 

избачена21 мачка, јер нису успеле да ухвате ниједног миша. Од преосталих мачака 27 

има пруге, а 32 имају једно црвено уво. Све пругасте мачке са црвеним уветом су 

ушле у финале. Који је најмањи број финалиста? 

А) 5;     Б) 7;     В) 13;     Г) 14;     Д) 27. 

46. Четири тастера су у низу као на слици: . Два од њих приказују срећна 

лица, а два приказују тужна лица. Када се тастер притисне мења се лице које приказује 

(на пример срећно лице прелази у тужно након притиска). Сем тога, на суседним 

тастерима се такође мењају лица. Колико је најмање пута потребно притиснути тастер 

да би сва четири тастера приказивала срећна лица? 

    А) 2;     Б) 3;     В) 4;     Г) 5;     Д) 6. 

47. Колико троцифрених бројева има особину да када се од тог броја одузме 297 добија 

се троцифрен број који има исте цифре као и полазни, али у обрнутом поретку? 

А) 6;     Б) 7;     В) 10;     Г) 60;     Д) 70. 

48. Ако је 
1111

11,
101

  колико је 
4444 6666

?
101 202

  

А) 110;     Б) 
11110

;
303

    В) 
11110

;
202

    Г) 77;     Д) Ниједан од понуђених одговора. 

49. На острву има 2013 становника. Неки од њих су витезови и они увек говоре истину, 

а неки су лажљивци и они увек лажу. Сваког дана један становник острва каже: 

„После мог одласка број витеза на острву биће једнак броју лажљиваца.“ Након тога 

тај становник напушта острво. После 2013 дана на острву није било никога. Колико 

је лажљиваца било на почетку? 

А) 0;     Б) 1006;     В) 1007;     Г) 2013;     Д) Не може се одредити. 

50. Парче папира квадратног облика има површину 64cm2. Квадрат је пресавијен два 

пута као што је приказано на слици. Колики је збир површина осенчених 

правоугаоника? 

 

A) 10cm2     Б) 14cm2     В) 15cm2     Г) 16cm2     Д) 24cm2 


