
 

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ “ИНТЕГРАЛ” 

  ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

 

4. РАЗРЕД 
 

ТЕМА 23.  ПРОБЛЕМИ КРЕТАЊА 
 

 

1. Када је Павле прешао 3,5 km и још пола пута стигао је у село код баке. Колико километара је 

Павле прешао до села? 

2. Живота вози камион брзином од 80 километара на час. Из Београда је кренуо у 12:00 часова. На 

коликом растојању од Београда је Живота у 16:00 (истог дана)? 

3. Бора је после три сата вожње мотором био удаљен 180 километара од места поласка. Којом 

брзином се кретао Бора Бајкер? 

4. За које ће време Маја пешке прећи 15 километара, ако се креће брзином од 5 
𝑘𝑚

ℎ
? 

5. Којом брзином плива делфин ако за 4 секунде преплива 88 метара? 

6. Гепард претрчи 6000 метара за 4 минута. Којом брзином је трчао? 

7. Кенгур је прешао 160 километара брзином од 40
𝑘𝑚

ℎ
, а затим још 72 километра брзином од 36

𝑘𝑚

ℎ
. 

Колико сати је кенгур провео на путу? 

8. Птичица колибри је долетела до шуме за 2 сата брзином од 90
𝑘𝑚

ℎ
. Којом  брзином треба да лети 

ласта да би исти пут прелетела за 4 сата? 

9. Брзина простирања звука кроз ваздух је 340 метара у секунди. Ако после севања муње чујемо 

гром кроз 5 секунди, можемо ли одредити на којој је удаљености ударио гром? 

10. Брзина простирања светлости је уједно и највећа брзина у природи − 300 000 километара у 

секунди. Ако се на Сунцу догоди експлозија, кроз које време ће се она видети на Земљи, ако се 

зна да је Земља од Сунца удаљена 150 000 000 километара? 

*   *   * 

11. Из два места А и В, која су међусобно удаљена 70 километара, истовремено су пошли пешак и 

бициклиста. Пешак се кретао брзином 5
𝑘𝑚

ℎ
, а бициклиста брзином 15

𝑘𝑚

ℎ
. Колико ће бити 

растојање међу њима кроз три сата? 

12. Кумови Горан и Драган кренули су бициклама један другом у сусрет из два града која су удаљена 

150 километара. Горан вози бицикл брзином од 15
𝑘𝑚

ℎ
, а Драган брзином од 20

𝑘𝑚

ℎ
. Колико ће 

растојање бити међу њима после 4 сата вожње? 

13. Две групе ђака пошле су истовремено једна другој у сусрет из места А и В, удаљена 27 km. Једна 

група се кретала брзином 4 
𝑘𝑚

ℎ
, а друга брзином 5

𝑘𝑚

ℎ
. После колико часова су се групе сусреле? 

14. Из једног пристаништа у супротним смеровима кренула су истовремено два чамца. Брзина првог 

чамца је 17
𝑘𝑚

ℎ
, а другог 12

𝑘𝑚

ℎ
.После колико времена ће растојање међу њима бити 87km? 

15. Двојица мотоциклиста кренула су истовремено из једног места у супротним смеровима. После 3 

сата вожње растојање међу њима је било 96 km. Брзина првог мотоциклисте била је за 2
𝑘𝑚

ℎ
 већа 

од брзине другог. Одредити брзине сваког мотоциклисте. 

16. Бранко је аутомобилом прешао 
3

8
 пута између Ваљева и Златибора. До половине пута остало му је 

још 15 километара. Колико је растојање између Ваљева и Златибора? 

17. Наташа је до базена возила бицикл. Када је прешла половину пута и још 2 километра, остало јој 

је да пређе још четвртину пута и још 4 километра. Колико километара је прешла Наташа? 



18. Један камион је кренуо из гараже и ишао стално брзином 40
𝑘𝑚

ℎ
. После неког времена кренуо је за 

њим аутобус, чија је брзина била двоструко већа од брзине камиона и после 2 сата вожње стигао 

камион. Колико сати после камиона је аутобус кренуо на пут? 

19. Удаљеност између два града А и В је 116 километара. Из места А у 14:55 креће мотоциклиста 

према граду В. У 16:55 из места В у сусрет мотоциклисти креће бициклиста брзином од 8
𝑘𝑚

ℎ
. 

Којом брзином се кретао мотоциклиста ако се са бициклистом сусрео у 17:55?  

20. Пас је појурио зеца у моменту када се зец налазио на 50 метара испред њега. Пас чини скокове од 

3 метра, док зец истовремено чини скокове од 2 метра. Да ли ће пас стићи зеца? Колико скокова 

треба да учини пас да би стигао зеца? 

21. Зец и вук такмичили су се у трчању. Зец чини скокове три пута чешће него вук, али је зато скок 

зеца два пута краћи од скока вука. Ко је победио у том такмичењу? 

22. Један стари задатак (датира још из VIII века) 

Требало је да неки човек превезе преко реке вука, козу и купус. У чамац се могао сместити човек, 

а са њим или само вук или само коза или само купус. Али, ако остави на обали вука са козом, 

тада ће вук појести козу, ако остави козу са купусом, тада ће коза појести купус, а у присуству 

човека нико никога не једе. Како је човек успео да превезе преко реке и вука и козу и купус? 

Колико је пута морао да прелази преко реке да би то остварио? Колико му је времена било за то 

потребно, ако се зна да један прелазак преко реке траје 10 минута? 

 

 

 

 


