
 

 

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ЧАС  17.      16.6.2020. 

 
1. Испитај тачност тврђења: 
           а) 9|999 … 999  б) 4|222 … 222        в) 5|555 … 555                         г) 3|222 … 222. 

2. Површина правоугаоника је 2019 cm2. Дужине страница тог правоугаоника су природни бројеви 

такви да је један дељив са 3. Колики је обим тог правоугаоника? 

3. Дуж шеталишта поред плаже је на сваких 6 метара постављена клупа, а у другом реду на сваких 8 

метара светиљка.  Плажа је дугачка 1250 метара. На почетку плаже налази се светиљка, а након 2 

метра је прва клупа. Колико пута ће клупа бити тачно испред светиљке? 

4. Три радио емисије емитују главне вести у подне. Даље, по програмској шеми једна од њих 

емитује вести на 15 минута, друга на 30, а трећа на 45. У које време, у току дана, у периоду од 13 

до 20 сати почињу вести истовремено на ове три станице? 

5. Мина је за журку надувала 60 црвених, 75 плавих и 105 жутих балона. Жели да их подели у групе 

тако да све боје буду подједнако заступљене. У колико највише група може поделити балоне? 

6. Колико има природних бројева дељивих са 8, таквих да имају збир цифара 7 и производ цифара 

6? 

7. Четвороцифрени број 𝑎𝑏𝑐1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ је три пута већи од четвороцифреног броја 2𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . Колико је збир 

цифара a, b и c? 

8. Колико има шестоцифрених бројева   𝑎17𝑎6𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   који су дељиви са 18? 

9. Ако је p највећи прост број који је делилац броја 2012, одреди збир решења једначине 

|2012 − 𝑥| =
2012

𝑝
. 

10. Сваки од 23 ученика једног одељења петог разреда је гледао неки филм о Харију Потеру: први и 

други филм гледало је 5, а други и трећи филм 3 ученика. Само први и трећи филм гледало је  4, а 

само трећи филм 5 ученика. Ако су два ученика гледала сва три филма, а њих 15 први, одреди 

колико ученика је гледало само други филм? 

11. Одреди 𝐷\𝑆 и  𝑆\𝐷, ako je 𝐷 = {𝑧|𝑧 ∈ 𝑁, 5 ≤ 𝑧 − 2 < 8} и  𝑆 = {𝑚|𝑚 ∈ 𝑁, 𝑚 < 12, 𝑚 дељив са 4}. 

 

Домаћи задатак: 

1. Замени слово одговарајућом цифром тако да важи 6|1𝑎7𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

2. Одреди све троцифрене бројеве дељиве са 5 чији је збир цифара 6. 

3. Реши једначину  a)|𝑥 − |𝑥 − 126|| = 123 − 𝑥  b)|𝑥 − 15| + 6 ∙ |15 − 𝑥|-3=2013. 

4. У летњи камп је дошло 73 ученика, од којих 38 говори немачки, 25 француски, а 12 говори оба 

језика. Колико ученика не говори ни немачки ни француски? 

5. Три канапа  дужине 42, 70 и 98 треба поделити на што веће делове једнаких дужина. Колико ће бити 

делова укупно? 
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