
 

 

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ ,,ИНТЕГРАЛ“, ВАЉЕВО 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
ТЕМА 19. ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 ,,КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“ 
 
1. Селена у квадрат направљен од 4 палидрвца може 

да стави 4 жетона (види слику). Колико најмање 
палидрваца је потребно да би могла да направи 
квадрат у који може да стане 16 жетона без 
преклапања? 

 
A) 8     Б) 10     В) 12     Г) 15     Д) 16 

 

2. У авиону су редови обележени бројевима од 1 до 25, али нема реда 

са бројем 13. Ред са бројем 15 има само 4 седишта, док сви остали 
редови имају по 6 седишта. Колико укупно седишта има у авиону? 
A) 120     Б) 138     В) 142     Г) 144     Д) 150 

 

3. Када је у Лондону 4 сата поподне, тада је у Мадриду 5 сати поподне, 

а у Сан Франциску је 8 сати ујутру истог дана. Ана је отишла на 
спавање у Сан Франциску синоћ у 9 сати. Које време је у том 
тренутку било у Мадриду? 
A) 6 сати јуче ујутру     Б) 6 сати јуче увече     В) 12 сати јуче у подне 
Г) 12 сати у поноћ     Д) 6 сати јутрос 

 

4. На слици је приказана шара од шестоуглова. Нову шару 

добијамо тако што спојимо средишта суседних 
шестоуглова. Коју шару ћемо добити? 

 

A)      Б)      В)      Г)      Д)  
 

 
 

 
5. Којим бројевима су означена 

три дела слагалице које 
треба додати да би се на 
слици лево добио квадрат? 
A) 1, 3, 4     Б) 1, 3, 6     В) 2, 3, 5 
Г) 2, 3, 6     Д) 2, 5, 6 

 
 



 

6. Јана има 8 коцкица са словима А, Б, В и Г, тако 

да је исто слово на свакој страни коцкице. Она је 
од њих направила коцку. Две суседне коцкице 
увек имају различита слова. Које слово је на 
коцкици која се не види? 
A) A     Б) Б     В) В     Г) Г     Д) Не може се одредити 

 

7. У Земљи чуда има пет градова. Сваки пар 

градова је повезан путем, било видљивим било 
невидљивим. На мапи Земље чуда видљиво је 
само седам путева (види слику). Алиса има 
магичне наочаре и када кроз њих гледа мапу она 
види само путеве који су иначе невидљиви. 
Колико невидљивих путева она може да види? 
A) 9     Б) 8     В) 7     Г) 3     Д) 2 

 
8. Обим фигуре приказане на слици, 

састављене од идентичних квадрата, 
једнак је 42cm. Колика је површина ове 
фигуре? 
A) 8cm

2
  Б) 9cm

2
  В) 24cm

2
  Г) 72cm

2
  Д) 128cm

2
 

 
 
9. Упиши бројеве од 1 до 7 у кругове на слици, тако 

да збир бројева дуж сваке од обележених линија 
које садрже по три круга буде исти. Који број се 
налази на врху троугла? 
A) 1     Б) 3     В) 4     Г) 5     Д) 6 

 

10. Гумена лоптица пада вертикално са крова куће са висине од 10m. 

После сваког удара у земљу она одскочи 
4

5
 претходне висине. 

Колико пута ће се лоптица појавити испред прозора правоугаоног 
облика чија је доња страница на висини од 5m, а горња на висини од 
6m? 
A) 3     Б) 4     В) 5     Г) 6     Д) 8 

 

11. На слици су приказана 4 зупчаника, 

један поред другог, на фиксираним 
осовинама. Први има 30 зубаца, други 
15, трећи 60 и последњи 10. Колико 
обртаја направи последњи зупчаник 
док први зупчаник направи један 
обртај? 
A) 3     Б) 4     В) 6     Г) 8     Д) 9 



 

 
12. Видина маринада од сирћета, вина и воде садржи сирће и вино у 

односу 1 према 2, а вино и воду у односу 3 према 1. Које је од 
следећих тврђења тачно? 
A) Има више сирћета него вина. 
Б) Има више вина него сирћета и воде заједно. 
В) Има више сирћета него вина и воде заједно. 
Г) Има више воде него сирћета и вина заједно. 
Д) Има мање сирћета и од воде и од вина. 

 

13. На рођенданској забави је било дванаесторо деце. Деца су била 

стара 6, 7, 8, 9 или 10 година, при чему је било бар по једно дете 
сваког од наведених узраста. Четворо деце је било старо 6 година. У 
групи је највише деце имало 8 година. Колика је била просечна 
старост деце на забави? 
A) 6     Б) 6,5     В) 7     Г) 7,5     Д) 8 

 

14. Правоугаоник ABCD је подељен на четири мања правоугаоника као 

на слици. Четири мања правоугаоника имају следеће особине:  
(а)  обими три од њих су 11, 16 и 19;  
(б) обим четвртог није ни најмањи ни највећи међу уочена четири 

правоугаоника.  
Колики је обим правоугаоника ABCD?  

 
A) 28     Б) 30     В) 32     Г) 38     Д) 40 

 
15. Петар жели да правоугаоник димензије 6 × 7 исече на квадрате са 

целобројним дужинама страница. Колико најмање квадрата он може 
добити? 
A) 4     Б) 5     В) 7     Г) 9     Д) 42 

 

16. Нека поља квадратне табле димензије 4 × 4 су обојена црвеном 

бојом. Број црвених поља у свакој врсти означен је на крају врсте, а 
број црвених поља у свакој колони је означен испод ње. Након тога 
је црвена боја обрисана. Која се од датих табли може добити на тај 
начин? 

A)   Б)     В)     Г)     Д)  
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17. Парче папира квадратног облика има површину 64cm
2
. Квадрат је 

пресавијен два пута као што је приказано на слици. Колики је збир 
површина осенчених правоугаоника? 

 
A) 10cm

2
     Б) 14cm

2
     В) 15cm

2
     Г) 16cm

2
     Д) 24cm

2
 

 

18. Алексин кућни број има три цифре. Ако се обрише прва цифра 

Алексиног кућног броја добија се Богданов кућни број. Брисањем 
прве цифре Богдановог кућног броја добија се Вељков кућни број. 
Збир Алексиног, Богдановог и Вељковог кућног броја је 912. Која је 
друга цифра Алексиног кућног броја? 
A) 3     Б) 4     В) 5     Г) 6     Д) 0 

 

 

19. Вукашин је пресавио лист папира као 

на слици и направио маказама два 
реза дуж правих линија. Који од 
следећих облика не може бити 
резултат? 

А)      Б)      В)  

Г)      Д)  
 
 

20. Господин Живић сади грашак и јагоде. Ове 

године је променио део баште правоугаоног 
облика у коме сади грашак продужавајући 
једну страницу за 3m и добио квадратни 
облик. Као резултат те промене површина 
дела баште под јагодама се смањила за 15m

2
. 

Колика је била површина дела баште под 
грашком пре промене? 
А) 5m

2
     Б) 9m

2
     В) 10m

2
     Г) 15m

2
     Д) 18m

2
 

 

21. Бојана жели да комплетира дијаграм уписујући три броја, по један у 

свако празно поље. Она жели да збир прва три броја буде 100, да 
збир три средња броја буде 200 и да збир последња три броја буде 
300. Који број Бојана треба да упише у поље на средини дијаграма? 

10    130 

А) 50     Б) 60     В) 70     Г) 75     Д) 100 

 

 

 

 

грашак 
грашак 

јагоде 

јагоде 



 

 

22. Одреди x на слици. 

 
А) 35°     Б) 42°     В) 51°     Г) 65°     Д) 109° 

 

23. Покретна трака на аеродрому је дугачка 500m и креће се брзином од 

4km/h. Ана и Бранко су стајали на почетку покретне траке у истом 
тренутку. Ана се на траци креће брзином од 6km/h, док Бранко стоји. 
Колико ће Ана бити удаљена од Бранка у моменту када она дође на 
крај траке? 
А) 100m     Б) 160m     В) 200m     Г) 250m     Д) 300m 

 

24. Магични квадрат који говори има оригинално страницу дужине 8cm. 

Ако каже истину, његова страница постаје 2cm краћа. Ако лаже, 
његов обим се удвостручи. Он је изговорио четири реченице, од 
којих су две истините, а две неистините, у неком поретку. Који је 
највећи могући обим квадрата након тих изговорених реченица? 
А) 28cm     Б) 80cm     В) 88cm     Г) 112cm     Д) 120cm 

 

25. 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 
 

26. 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 
 

27. 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 

93

° 58

° 

100

° 
x 



 

28. Кофа је до пола пуна. Чистач је додао још 2 литра воде у кофу. 

Након тога три четвртине кофе је било пуно. Колико литара воде 
стаје у кофу? 

 А) 10     Б) 8     В) 6     Г) 4     Д) 2 
 

29. Горан је од седам јединичних коцки направио фигуру приказану на 

слици. Колико таквих коцки треба да дода да би направио коцку са 
ивицом дужине 3? 

 
 А) 12     Б) 14     В) 16     Г) 18     Д) 20 
 
30. 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. 
 


