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Ристо Малчески
Скопје

МАТЕМАТИЧКИ ЧЕТИВО ЗА ВТОРО И ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ:
РЕШАВАМЕ ЛОГИЧКИ ЗАДАЧИ

Таканаречените логички задачи се неодминливи на математичките натпревари,
Токму затоа тие се застапени на математичките секции и при подготовката за натпре-
варите. Во оваа статија ќе разгледаме тринаесет логички задачи кои биле задавани на
натпреварите по математика за учениците од второ и трето одделение.

1. Дамјан има 3 сестри и 2 брата. Колку браќа има секоја од сестрите на Дамјан?
Решение. Секоја од сестрите на Дамјан има тројца браќа, и тоа Дамјан и неговите
двајца браќа.

2. Катерина има тројца браѓа и три сестри. Колку браѓа и колку сестри има нејзиниот
брат Мила?
Решение. Милан е еден од тројцата браѓа на Катерина, што значи дека тој има3 − 1 = 2 браќа. Понатаму, трите сестри на Катерина се сестри и на Милан, а
бидејќи катерина исто така е сестра на Милан, тој има 3 + 1 = 4 сестри,

3. Ана, Билјана, Виолета, Горјан и Дамјан имаат црвено, жолто и зелено јаболко и
жолта и сина слива. Секое дете има точно по еден плод. Виолета и Дамјан имаат
еднаков вид плодови, а Ана и Горјан имаат еднакви по боја плодови. Каква боја е
плодот на Билјана?
Решение. Еднакви по боја плодови се жолта слива и жолто јаболко и тие се кај Ана
и Горјан. Бидејќи Виолета и Дамјан имаат еднаков вид плодови, а нема две сливи
кои може да ги поделат заклучуваме дека тие имаат јаболка. Останува сината слива
да е кај Билјана.

4. Пабло во ред од лево на десно става коцки во боја. Прво ставил 3 бели коцки, потоа
ставил 2 црвени, па 4 сини, па 3 зелени и на крајот 2 жолти коцки. Која боја има
коцка која се наоѓа на десеттото место гледано од лево?
Решение. Последователно имаме:3, 3 + 2 = 5, 3 + 2 + 4 = 9, 3 + 2 + 4 + 3 = 12, 3 + 2 + 4 + 3 + 2 = 14
и како 9 < 10 < 12 заклучуваме дека коцката која се наоѓа на десеттото место од
лево е обоена со четвртата боја, односно дека таа е зелена.

5. Лајф-Филип една по друга во истиот редослед лепи четири сликички како на
долниот цртеж. Која е десетата по ред сликичка? Која е четиринаесеттата по ред
сликичка?
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Решение. По диносаурост следува пингвинот, а по него следува жабата. Занчи
десеттата по ред сликичка е жабата. Сега, бидејќи 10 + 4 = 14 а се повторуваат ис-
тите четири сликички, заклучуваме дека четринаесеттата по ред сликичка повторно
е жабата.

6. На долнот цртеж е прикажана низа која е формирана од четири вида квадратчиња.
Кое квадратче најмногу се повторува во дадената низа?

Решение. Забележуваме дека четирите вида квадратчиња се повторуваат во низата
во ист редослед. Првото и последото квадратче во низата се еднакви, што значи

дека во низата најмногу се повторува првото квадратче, односно квадратчето .
Имено, бидејќи во низата имаме 25 квадратчиња, а 25 = 4 ∙ 6 + 1 добиваме дека
првото квадратче се повоторува седум пати, а секое од преостанатите три по шест
пати.

7. Горјан, Пабло, Андреј, Филип и Климент со чекори ја мереле ширината на учил-
ницата. Горјан измерил 8 чекори, Пабло 10, Андреј 11, Филип 12 и Климент
измерил 9 чекори. Кое дете има најдолг, а кое има најкратот чекор?
Решение. Јасно, најдолг чекор има детето кое должината на училницата ја изме-
рило со најмал број чекори, а најкраток чекор има детето кое должината на училни-
цата ја измерило со најмногу чекори. Бидејќи 8 < 9 < 10 < 11 < 12, добиваме дека
најдолг чекор има Горјан, а најкраток чекор има Филип.

8. Андреј има по една монета од 1 днар, 2 денари, 5 денари и 10 денари. Колку раз-
лични суми може да плати Андреј со парите кои ги има? Кои суми меѓу најмалата и
најголемата не може да ги плати?
Решение. Андреј може да плати сума ако користи една, две, три или четири
монети. Сумите кои Андреј може да ги плати се дадени во следнва табела:

1 ден. 2 ден. 5 ден. 10 ден. Сума денари
1 0 0 0 1
0 1 0 0 2
0 0 1 0 5
0 0 0 1 10
1 1 0 0 3
1 0 1 0 6
1 0 0 1 11
0 1 1 0 7
0 1 0 1 12
0 0 1 1 15
1 1 1 0 8
1 1 0 1 13
1 0 1 1 16
0 1 1 1 17
1 1 1 1 18
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Од горната табела заклучуваме дека Андреј може да плати петнаесет суми.Притоа
најмалата е 1 денар, а најголемата е 18 денари, а меѓу нив не може да ги плати
сумите од 4 денари, 9 денари и 14 денари.

9. Ана има повеќе фигури со облик како на цртежот десно. Колку од фигури-
те кои се прикажани на долните цртежи може Ана да направи користејќи
точно две фигури?

Решение. Очигледно е дека сите четири фигури може да се направат од по две фи-
гури од дадениот облик, што може да се види од долните цртеж.

10. Максим се движи од лево кон дес-
но според правилото ● - ▲ - ■ - ●
(од ● може да премине во ▲, од ▲
може да премине во ■, и од ■ може
да фцпремине во ● (види цртеж).
До кое овошје ќе стаса Максим?
Решение. Максим оди по патеката
по која редоследно ги поминува
симболите ●, ▲, ■, ●, ▲, ■, ●, ▲, ■
и тоа по броевите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
и 9. Притоа кај бројот 4 не може да
оди во подолниот триаголник, би-
дејќи потоа не може да продолжи
во квадрат. Ако кај бројот 7 оди во
долниот триаголник, тогаш повторно мора да оди кај бројот 9, бидејќи ако оди во
левиот квадрат нема круг во кој може да продолжи. Значи,Максим одејќи според
даденото правило ќе стигне до бананата.

11. Која фигура треба да се помести за да се направи место да се
постави фигурата прикажана на десната страна?
Решение. Од седумте фигури од кои е сосатвена големата фи-
гура може да се поместат само долните две хоризонтални фи-

гури,т.е. фигурите и . Јасно, со поместува-

ње на фуигурата нема место за нова фигура, а со поместување во лево на

фигурата вертикално можеме да ја поставиме дадената фигура.
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12. На десно е даден лавиринт во кој има мачка, глушец,
млеко и сирење. Мачката можеда стигне до млекото, а
глувчето до сирењето, но притоа тие не може да се
сретнат. Како може изгледа затемнетиот дел од лави-
ринтот?
Решение. За да мачката стигне до млекото, а глуше-
цот до сирењето тие мора да поминат низ затемнетиот
дел од лавиринтот. Притоа од мачката мора да води
пат десно нагоре кон млекото, а од глушецот мора да води пат лево
надолу кон сирењето.Бидејќи мачката и глушецот не треба да се сретнат,
одви два пата не смее да имаат заеднички дел. Така затемнеиот дел од
лавирин-тот може да изгледа како на цртежот десно.

13. На таблата на цртежот десно се поставени монети. Сакаме во секоја ко-
лона и во секој ред да има по две монети. Колку монети треба да отстра-
ниме од таблата? Покажи како може да се отстранат монетите.
Решение. Имаме 4 реда и исто толку колони. Значи, на таблата треба да има4 ∙ 2 = 8 монети. Но, на таблата има 2 + 2 + 3 + 3 = 10 монети, што значи дека
треба да отстраниме 10 − 8 = 2 монети. Јасно, двете монети треба да се отстранат
од третиот и четвртиот ред, или пак од првата и третата колона. Притоа, ако моне-
тите ги отстрануваме од редовите, тогаш ниту една монета не може да се отстрани
од втората колона и по една монета треба да се отстрани од секој ред. На долните
цртежи се дадени двата начини за тоа како може да се отстранат монетите.
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сретнат. Како може изгледа затемнетиот дел од лави-
ринтот?
Решение. За да мачката стигне до млекото, а глуше-
цот до сирењето тие мора да поминат низ затемнетиот
дел од лавиринтот. Притоа од мачката мора да води
пат десно нагоре кон млекото, а од глушецот мора да води пат лево
надолу кон сирењето.Бидејќи мачката и глушецот не треба да се сретнат,
одви два пата не смее да имаат заеднички дел. Така затемнеиот дел од
лавирин-тот може да изгледа како на цртежот десно.

13. На таблата на цртежот десно се поставени монети. Сакаме во секоја ко-
лона и во секој ред да има по две монети. Колку монети треба да отстра-
ниме од таблата? Покажи како може да се отстранат монетите.
Решение. Имаме 4 реда и исто толку колони. Значи, на таблата треба да има4 ∙ 2 = 8 монети. Но, на таблата има 2 + 2 + 3 + 3 = 10 монети, што значи дека
треба да отстраниме 10 − 8 = 2 монети. Јасно, двете монети треба да се отстранат
од третиот и четвртиот ред, или пак од првата и третата колона. Притоа, ако моне-
тите ги отстрануваме од редовите, тогаш ниту една монета не може да се отстрани
од втората колона и по една монета треба да се отстрани од секој ред. На долните
цртежи се дадени двата начини за тоа како може да се отстранат монетите.
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