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1. Упростити израз :        xxxxx 212121212
2

  

2. Написати у облику производа:       a) x3 – x2 –x +1       b) 2𝑎𝑏 − 10𝑏 + 4𝑎 –  20 
3. Раставити на чиниоце:      a) x2 + 5x + 6         b) 𝑎2 –  𝑎 −  2 
4. Производ два узастопна непарна природна броја је 143. О којим бројевима је реч?  
5. Странице два квадрата се разликују за 2cm а њихове површине за 40cm2. Одредити 

дужине страница тих квадрата. 
6. Милан је написао реч ИНФОРМАТИКА  2020 пута. Које слово се налази на 2020. 

месту? 
7. На слици је приказана мрежа коцке. Заокружи коцку која се не 

може добити од приказане мреже. 
 

  
 

 
8. На фудбалској утакмици у једном реду седишта на трибинама сео је известан број 

гледалаца. Затим је између свака два гледаоца се још по један гледалац. Овакав 
начин заузимања места (седишта) поновио се укупно три пута, тј. још два пута. 
После тога у реду је било 2017 гледалаца. Колико је гледалаца је на почетку село у 
овај ред?  

9. Деда је два пута јачи од бабе, баба је три пута јача од унуке, унука је четири пута јача 
од Жуће, Жућа је пет пута јачи од мачке, мачка је шест пута јача од миша. Деда, баба, 
унука, Жућа, мачка и миш могу заједно да ишчупају репу, а деда, баба, унука, Жућа и 
мачка (без миша) не могу. Колико мишева треба позвати да би они сами могли да 
ишчупају репу (само мишеви)? 

10. Четири друга имају по једну оловку. На колико начина они могу да размене своје 
оловке али тако да ниједан друг не добије своју оловку? 

11. У земљи Ненадији постоји метални новац од 1 јоцка, 2 јоцка, 5 јоцка, 10 јоцка и 15 
јоцка. Харалампије има 7 новчића у џепу. Ако има највише два метална новчића исте 
врсте, колико највише, а колико најмање може имати јоцка може имати 
Харалампије? 

12. Стандардна коцка за игру је она код које је збир бројева тачака на 
наспрамним странама једнак 7. Две стандардне коцке су стављене да 
стоје једна на другу (види слику). Збир броја тачака које су на доњој 
страни горње коцке и оних које су на горњој страни доње коцке мањи је 
од 10. Колико је тачака на доњој страни доње коцке? 
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