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ПРЕДГОВОР

Книгава Математички талент 34 е наменета за талентираните
ученици по математика од четврто и петто одделение. Меѓутоа, сме-
таме дека таа ќе биде интересна и за наставниците кои дел од своето
слободно време го посветуваат на математички надарените ученици,
како и за бројните вљубеници во математиката. Книгата, всушност,
е збирка од 304 нерешени задачи, на кои се дадени одговорите и во
која во четири одделни дела се обработени аритметички, текстуал-
ни, логички, комбинаторни и геометриски задачи, приспособени за
учениците на возраст од осум до десет години.

Природата на задачите содржани во оваа книга е таква што тие се
посебно интересни за комисиите кои ги спроведуваат математички-
те натпревари на кои се даваат поголем број задачи со понудени од-
говори. Притоа, во четирите глави задачите не се систематизирани
според тежината, туку тие се распределени според подобластите со-
држани во секоја глава.

Рецензентите, д-р Катерина Аневска и д-р Методи Главче, придо-
несоа со своите сугестии и забелешки да се подобри содржината на
книгава, за што посебно им благодариме.

И покрај вложениот напор, не можеме да се ослободиме од впеча-
токот дека се можни значителни подобрувања на оваа збирка реше-
ни задачи, како и отстранување на евентуалните пропусти и грешки.
Затоа, однапред сме благодарни на секоја добронамерна забелешка,
критика и сугестија.

На крајот, ќе ни биде особена чест и задоволство ако оваа збирка
придонесе учениците да навлезат во тајните на математиката, а посеб-
но ако на некои од нив математиката им стане животна определба.

Скопје Авторите
1 март 2023 г.
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I. АРИТМЕТИКА

1. Колку нули има во записот на бројот сто и два милиони триста илјади
и пет?

(Одговор: 5)

2. Намаленикот е дваесет милиони сто педесет и две илјади и петнаесет.
Намалителот е две илјади и петнаесет. Колку нули има во записот на
нивната разлика?

(Одговор: 5)

3. Страниците на една книга се нумерирани (означени со броеви) и тоа:
1, 2, 3, 4, 5 итн. Во нумерирањето на страниците цифрата 5 се јавува
точно 16 пати. Кој е најголемиот број на страници кој може да го има
оваа книгата?

(Одговор: 64)

4. Теодосиј последователно ги запишал сите природни броеви од 500 до
555 вклучително. Колку пати ја запишал цифрата 5?

(Одговор: 68)

5. Ангелина ги нумерирала со последователни природни броеви, поч-
нувајќи од 1, листовите на нејзиното тефтерче. Без да сака испуштила
еден број. Кога ги собрала запишаните броеви, го добила бројот 130.
Кој број го испуштила Ангелина?

(Одговор: 6)

6. Горјан пречкртал четири од цифрите во бројот 4326518 и преостана-
тите цифри, во истиот редослед во кој се наоѓаат, го формираат најма-
лиот можен број. Кој е тој број?

(Одговор: 218)

7. На цртежот десно секоја точка означува 1, а секоја црта
означува 5. Така на цртежот е означен бројот 8. Прикажи
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го бројот 12.

(Одговор: )

8. Марко, со сива боја, ги обоил оние квадрат-
чиња кај кои вредноста на изразот е 20. Која
форма по боењето ја добил Марко?

(Одговор: )

9. Пет момчиња се натпреваруваат во стрелање. Рампо постигнал
најмногу поени. Која мета е на Рампо?

(A) (B) (C)

(D) (E)
(Одговор: Е)

10. Пресметај ја вредноста на изразот: 5 2005 : 5 .
(Одговор: 406)

11. Пресметај ја вредноста на изразот
2006 2006 :17 17  .

(Одговор: 1871)

12. Пресметај ја вредноста на изразот
(2008 33 2008 333 2008 335) :999     .

(Одговор: 2008)

13. Кој е најмалиот резултат кој може да се добие со поставување загради
на изразот

16 32 :8 8  ?
(Одговор: 3)
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14. Пресметај ја вредноста на изразот
2010 2010 : (201 201) 201   .

(Одговор: 1814)

15. Пресметај ја вредноста на изразот
4 44 4 4 4444 : 44    .

(Одговор: 261)

16. Пресметај ја вредноста на изразот
11 2013:11 8 11   .

(Одговор: 106)

17. Пресметај ја вредноста на изразот
20 1 5 2015 : (20 15)    .

(Одговор: 418)

18. Пресметај ја вредноста на изразот
44 44 (44 44 : 44)   .

(Одговор: 1936)

19. Колку цифри има бројот еднаков на вредноста на изразот
2009200920092009 : 2009 .

(Одговор: 13)

20. Кога четирите делчиња од сложувалката ќе
ги сложиме точно, се добива правоагол-
ник на кој има одредена операција помеѓу два броја. Кој е резултатот
од таа операција?

(Одговор: 15)

21. Ласте треба да запише сите цифри: 2, 0, 1 и
9 во квадратчињата цртежот десно и тоа по
една цифра во едно квадратче. Тој сака да
го добие најголемиот мо-жен збир. Која цифра треба да ја запише на
местото на знакот прашалник?

(Одговор: 0 или 1)

22. Миа стрела во балони, за кои доколку ги погоди добива 3, 9, 13, 14 и
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18 поени. Таа добила вкупно 30 поени. Кој балон
Миа сигурно го погодила?

(Одговор: 3)

23. Дадените 5 топки на цртежот
почнуваат да се движат истовре-
мено во насоките кои се дадени

со нивните стрелки. Кога две топки кои
одат во спротивна насока ќе се судрат,
поголемата топка ја проголтува помалата
топка и ја зголемува својата вредност за

вредноста на помалата топка. Поголемата топка продолжува да се
движи по нејзината почетна насока, како што е дадено на цртежот
лево. Кој е конечниот резултат од судирите на дадените 5 топки?

(Одговор: )

24. Нека a b ab a   и a b ab a   . Колку е ((2 0) 1) 3   ?
(Одговор: 8)

25. Колку пати во записот на бројот еднаков на 1000000 10101 се содр-
жи цифрата 9?

(Одговор: 4)

26. Реши ја равенката
((444 4) : ) 4 4 44x    .

(Одговор: 44x  )

27. Во равенството
53 53 ... 53 2014   

сите собирци на левата страна се еднакви. Колку собирци има?
(Одговор: 38)

28. Определи го бројот x за кој важи

.
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(Одговор: 3x  )

29. Реши ја равенката
( 2) :3 4 5x    .

(Одговор: 25x  )

30. Реши ја равенката
(213 ) 7 321 312 :3x    .

(Одговор: 182x  )

31. На цртежот десно секоја фигура означува еден ист број.
Збирот на трите броја во секој ред од таблицата е даден

десно од редот. Кој број соодвествува на фигурата ?
(Одговор: 6)

32. Кој број треба да стои на местото на прашалникот
така што сите пресметки во шемата прикажана на
цртежот десно ќе бидат точни?

(Одговор: 5)

33. Броевите од 1 до 9 се запишани во квад-
ратчињата прикажни на цртежот десно,
така што е запишан само еден број во
секое квадратче. Збировите на сите паро-
ви од соседни броеви се дадени на сликата. Кој број е запишан во
квадратчето обоено со сиво?

(Одговор: 7)

34. Седум карти се наредени како што е прикажано на цртежот десно.
Секоја карта има два броја, така што еден е напишан превртено (види
цртеж).

Наставникот сака да ги прераспореди картите така што збирот на
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броевите во горниот ред е ист со збирот на броевите во долниот ред.
Тој тоа може да го направи со превртување на една карта. Која карта
треба да ја преврти?

(Одговор: G)

35. Ако x и y се природни броеви и 3 4 17x y  , колку е x y ?
(Одговор: 5)

36. Во бројниот ребус A A BB UUU   на исти букви соодветствуваат
исти цифри, а на различни букви соодветствуваат различни цифри.
Кој број е BAU ?

(Одговор: 961)

37. Ребусот xx yy zz xyz   е запишан со ненулти цифри. Која цифра
соодветствува на z ?

(Одговор: 8)

38. Марија ги заменила буквите во изразот KAN ROO GA  со цифри од
1 до 9 и потоа го пресметала резултатот. Исти букви се заменети со
исти броеви, а различни букви со различни броеви. Кој е најголемиот
можен резултат?

(Одговор: 942)

39. Определи ја цифрата на единиците на бројот еднаков на
1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 ... 2016 2017 2018 2019                ?

(Одговор: 6)

40. Определи го бројот кој при делење со 9 дава количник 7 и остаток 6.
(Одговор: 69)

41. Колку е остатокот од делењето на 2007 со 27?
(Одговор: 9)

42. Најголемиот трицифрен број запишан со различни соседни цифри е
поделен со збирот на неговите цифри. Колку е добиениот остаток?

(Одговор: 1)
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43. Остатокот од делењето на 201 со 9 е еднаков на остатокот од делење-
то на 2014 со бројот n . Кој е бројот n , ако е најголемиот можен број?

(Одговор: 2011)

44. Кој е најмалиот број, со кој кога ќе се подели бројот 100 се добива
остаток 12?

(Одговор: 22)

45. Кој е најмалиот природен број со кој ако се подели бројот 100 ќе се
добие остаток 5?

(Одговор: 19)

46. Колку цифри има најголемиот број со следново својство: секоја цифра
по втората е еднаква на збирот на претходните две?

(Одговор: 8)

47. Кој е најголемиот број запишан со различни цифри, таков што циф-
рата на единиците е еднаква на производот на преостанатите цифри?

(Одговор: 4218)

48. Кој е трицифрениот број, формиран од последните три цифри (во
редослед во кој се) на најмалиот шестцифрен број, кој може да се
добие со ставање еден по друг на броевите 39, 309 и 3?

(Одговор: 339)

49. Определи го бројот кој е за 9 поголем од цифрата на единиците на
производот на броевите од 11 до 19.

(Одговор: 9)

50. Кој е најмалиот трицифрен број кај кој збирот на цифрите му е помал
од нивниот производ?

(Одговор: 124)

51. Определи ја разликата меѓу најмалиот четирицифрен број, кај кој
соседните цифри се различни, и најголемиот трицифрен број, кај кој
соседните цифри се различни?

(Одговор: 21)
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52. Горјан замислил трицифрен број. Бројот го помножил со 10 и на
добиениот број му додал 9. Добиениот четирицифрен број го помно-
жил со 3 и добил четирицифрен број, кој завршува на бројот кој го
замислил. Кој број го замислил Горјан?

(Одговор: 137)

53. Кој  е бројот кој е за 298 помал од бројот во кој цифрата на единиците
е 5, на десетките е 0, на стотките е 3 и на илјадитите е 2?

(Одговор: 2007)

54. Километражникот на мојот автомобил го покажа бројот 187569, во кој
сите цифри се различни. По колку километри најмалку ќе се случи
нешто слично?

(Одговор: 21 km )

55. Пабло замислил број кој го помножил со 10. Добиениот број го одзел
од 231 и го добил замислениот број. Кој е тој број?

(Одговор: 21)

56. Колку е најголемата можна вредност на збирот на цифрите на број, кој
е збир на цифрите на трицифрен број?

(Одговор: 10)

57. Збирот на непарните броеви , ,a b c е 2007 и 27 a b c   . Која е нај-
големата можна вредност на b ?

(Одговор: 987)

58. Нека A е најмалиот број запишан со различни цифри поголем од
78999. Која е цифрата на десетките на A ?

(Одговор: 1)

59. Аритметичка средина на неколку броја е количникот од збирот на тие
броеви и нивниот број. Аритметичката средина на 5 броја е 13. Колку
е аритемтичката средина на тие 5 броја и бројот 7?

(Одговор: 12)

60. За еден број ќе велиме дека е убав, ако збирот на еговите цифри е 14.
Кој е најголемиот убав број запшан со различни цифри?
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(Одговор: 83210)

61. Андреј замислил еден природен број. Бојан го помножил тој број со 3
или 4. Вангел на резултатот кој го добил Бојан му додал 3 или 4 и го
добил бројот 73. Кој број го замислил Андреј?

(Одговор: 23)

62. Кој е најмалиот непарен природен број во кој цифрата на илјадитите е
за 7 помала од цифрата на единиците?

(Одговор: 2009)

63. За еден број велиме дека е палиндром, ако одлево надесно се чита
исто како оддесно налево. На пример бројот 232 е палиндром. Нека
x y се два последователни палиндроми. Ако 10901x  , колку е
y x ?

(Одговор: 110)

64. Квадратчињата на фигурата десно се пополнуваат
последователно почнувајќи од квадратчето во кое е
буквата x . При движење нагоре се додава 3, при дви-
жење надолу се одзема 3, а при движење надесно се
множи со 2. Колку е x ?

(Одговор: 29)

65. Производот на два двоцифрени броја е број запишан само со цифрата
7. Колку е збирот на овие два броја?

(Одговор: 58)

66. За еден природен број ќе велиме дека е брилијантен, ако цифрите
може да му се поделат на две групи со еднакви збирови. Кој е един-
ствениот брилијантен трицифрен број, таков што и неговиот следбе-
ник е брилијантен број?

(Одговор: 549)

67. Здрав калкулатор ги покажува десетте цифри како на долниот цртеж

Еден таков калкулатор е расипан и ги покажува само хоризонталните
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(Одговор: 83210)
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67. Здрав калкулатор ги покажува десетте цифри како на долниот цртеж

Еден таков калкулатор е расипан и ги покажува само хоризонталните
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црти. Определи го збирот на цифрите на множителите и на произво-
дот во равенството

(Одговор: 33)

68. Неколку кутии се нумерирани со броевите 1, 2, 3 итн. Во секоја кутија
има точку топчиња колку што е бројот на кутијата. Колку тпчиња има
вкупно во кутиите со броевите од 13 до 31 вклучително?

(Одговор: 418)

69. Ако еден број е парен, тогаш го делам на 2, а ако е непарен, тогаш му
додавам 3. Почнувајќи од непарен број со трикратно користење на
наведените операции го добив бројот 2013. Од кој број почнав?

(Одговор: 8049)

70. За еден трицифрен природен број ќе велиме дека е убав, ако тој е
најмалиот број меѓу сите трицифрени броеви кои имаат еден и ист
збир на цифрите. Колку е збирот на сите убави броеви?

(Одговор: 7668)

71. Нека A е најмалиот број, за кој секој број од 1 до 9 е или цифра на A ,
или е збир на неколку последователни цифри на A . Определи го
бројот A .

(Одговор: 1143)

72. Кој е најмалиот двоцифрен број кој не може да се запише како збир на
неколку последователни природни броја?

(Одговор: 16)

73. Кој е најмалиот четирицифрен број, чиј збир на цифри е помал од
нивниот производ?

(Одговор: 1125)

74. Определи го најголемиот четирицифрен природен број таков што:
цифрата на единиците му е два пати поголем од цифрата на стотките,
а цифрата на илјадитите му е три пати помала од цифрата на десет-
ките?
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(Одговор: 3498)

75. Дадени се четириесет последователни броеви кои без остаток се делат
со 4. Нека A е збирот на првата половина од броевите, а B е збирот
на втората половина од броевите. Колку е B A ?

(Одговор: 1600)

76. Во низата
МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА...

има 2012 букви. Колку од овие букви се буквата А?
(Одговор: 604)

77. Колкава е најголемата разлика меѓу трицифрен број и производот на
неговите цифри?

(Одговор: 990)

78. Во една низа од последователни парни броеви забирот на вториот и
претпоследниот број е еднаков на 60, а збирот на последните два броја
е 98. Колку броја има во низата?

(Одговор: 21)

79. Во низата
1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

секој број по вториот е еднаков на збирот на претходните два броја.
Ако ва оваа низа има 2011 броја, колку од нив се непарни?

(Одговор: 1341)

80. Кој е следниот број во низата броеви
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ....

(Одговор: 81)

81. Првите четири триаголни броеви се 1, 3, 6
и 10, цртеж десно. Кој е дваесеттиот три-
аголен број:

(Одговор: 210)

82. Во кој ред од пирамидата броеви е бројот 212?
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(Одговор: 11)

83. Природните броеви од 1 до 12 се распоредени во
темињата на шесткраката ѕвезда така што збировите
на четирите броја запишани на секоја отсечка се ед-
накви  (цртеж десно). Кој број треба да е запишан на
местото на буквата E ?

(Одговор: 7)

84. Елена сака да ги запише броевите од 1 до 9 во квад-
ратчињата прикажани на цртежот десно. Стрелките
секогаш покажуваат од помал број кон поголем број.
Таа веќе ги има запишано броевите 5 и 7. Кој број
треба да се запише на местото на прашалникот?

(Одговор: 6)

Р. Малчески, С. Малчески

18

(Одговор: 11)

83. Природните броеви од 1 до 12 се распоредени во
темињата на шесткраката ѕвезда така што збировите
на четирите броја запишани на секоја отсечка се ед-
накви  (цртеж десно). Кој број треба да е запишан на
местото на буквата E ?

(Одговор: 7)

84. Елена сака да ги запише броевите од 1 до 9 во квад-
ратчињата прикажани на цртежот десно. Стрелките
секогаш покажуваат од помал број кон поголем број.
Таа веќе ги има запишано броевите 5 и 7. Кој број
треба да се запише на местото на прашалникот?

(Одговор: 6)



Текстуални задачи

19

II. ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ

1. Лента за мерење на должина е замотана околу
еден цилиндар. Кој број треба да стои на местото
означено со прашалник?

(Одговор: 48)

2. Ученичка книшка има 16 страници, нумерирани со броевите од 1 до
16. Колку пати во таа нумерација се содржи цифрата 1?

(Одговор: 9)

3. За означување на страниците на едно списание се употребени 119
цифри, а нумерацијата започнува од бројот 1. Колку страници има тоа
списание?

(Одговор:  64)

4. Никола последователно ги запишал непарните броеви од 1 до 99 и го
добил бројот 135791113...9799A  . Колку цифри има бројот A ?

(Одговор: 95)

5. Иванка ги пишува последователно во растечки редослед природните
броеви, почнувајќи од 1. Колку цифри напишала Иванка до моментот,
во кој прв пат запишала две цифри 9 една до друга?

(Одговор: 170)

6. За запишување на 550 последователни природни броеви се употре-
бени 2015 цифри. Кој е најмалиот од тие броеви?

(Одговор: 815)

7. Во една сала има 17 реда нумерирани со броевите од 1 до 17 со по 16
места во секој ред. Местата пак се нумерирани со последователни
броеви, при што се почнува од првиот ред со број 1, се продолжува во
вториот ред итн. Во кој ред се наоѓа местото 234?
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(Одговор: 15)

8. Нека a е најмалиот трицифрен број запишан со различни цифри и b е
најголемиот трицифрен број запишан со различни цифри. Колку е
a b ?

(Одговор: 1089)

9. Замислив еден број и го зголемив 9 пати. Добиениот број го зголемив
за 9 и го добив бројот 999. Кој број го замислив?

(Одговор: 110)

10. Збирот на k последователни природни броја е 63. Која е најголемата
можна вредност на k ?

(Одговор: 9)

11. Ако еден број го соберам со 2013, ќе добијам еднаков разултат, колку
што се добива ако бројот го помножам со 62. Кој број ќе го добијам,
ако тој број го поделам со 3?

(Одговор: 11)

12. Кој број е толку поголем од 1000, колку што е помал од 3028?
(Одговор: 2014)

13. Збирот на три броја е 50. Магдалена, од секој од трите собирци одзела
еден ист број и како резултат ги добила броевите 24, 13 и 7. Определи
го најмалиот меѓу почетните броеви?

(Одговор: 9)

14. На броевите 15 и 20 додади му еден ист број, така што збирот на двата
нови броја е 2015. Определи го помалиот од овие два броја?

(Одговор: 1005)

15. Броевите од 1 до 8 се запишани на
табла. Наставникот ги покрил брое-
вите со триаголници, квадрати и круг
како на цртежот десно. Ако се собе-
рат четирите броеви покриени со три-
аголници, се добива збир 10. Ако се
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соберат трите броја покриени со квад-рати, се добива збир 20. Кој број
е покриен со кругот?

(Одговор: 6)

16. Ако на еден број му додадеме 2015, ќе го добиеме бројот кој се добива
ако почетниот број го помножиме со 14. Колку ќе добиеме, ако на
почетниот број му додадеме 3?

(Одговор: 158)

17. Андреј замислил два природни броја, а Пабло замислил други два
природни броја. Андреј едниот број го помножил со 11, а другиот со 8
и ги собрал добиените производи. Пабло го направил истото со своите
броеви. И двајцата добиле 200. Колку е збирот на четирите замислени
броеви на Андреј и Пабло?

(Одговор: 41)

18. Пабло замислил два броја. Потоа ги пресметал збирот, разликата,
производот и количникот на овие броеви, па ги собрал добиените
броеви и го добил бројот 245. Кој е поголемиот од замислените
броеви на Пабло?

(Одговор: 30)

19. Четири еднакви тетратки чинат 404 денари. Колку чинат 40 такви
тетратки?

(Одговор: 4040 денари)

20. Андреј има банкнота од 1000 денари. Тој купил 8 чоколади по 75
денари едно чоколадо. Колку пари му останале?

(Одговор: 400 денари)

21. Пет сока и едно чоколадо чинат 130 денари, а пет чоколади и еден сок
чинат 170 денари. Колку чинат 5 сока и 5 чоколади?

(Одговор: 250 денари)

22. Во продавница за сладолед има одредена сума на пари во касата. По
продавање на 6 сладоледи, имало 70 евра во касата. По продавање на
вкупно 16 сладоледи (сметајќи ги и претходните 6 сладоледи), имало
120 евра во касата. Колку евра имало во касата на почетокот?
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(Одговор: 40)

23. Иван заменил 1 фунта за 1 евро и 75 евроценти. Колку фунти треба да
замени за да добие 70 евра?

(Одговор: 40)

24. Марко има доволен број монети од 2 денари и 5 денари. Кој е најма-
лиот број монети со кои може да купи сладолед кој чини 53 денари?

(Одговор: 13)

25. Пабло пресметал дека ако купи едно пенкало ќе му останат 50 денари,
а ако купи две тетратки ќе му останат 40 денари. Колку пари имал
Пабло, ако со нив си купил едно пенкало и една тетратка?

(Одговор: 140 денари)

26. Денес Михаил на училиште има 4 часа. На секој одмор тој купува
чоколадо за 80 денари и сок за 50 денари. Утринава Михаил понел
банкнота од 500 денари. Колку пари му останале по последниот час?

(Одговор: 110 денари)

27. Филип решил да заштеди пари за летување и секој ден (по вториот)
ставал во касичката онолку пари колку што ставил претходните два
дена заедно. Ако денес (недела) ставил 5 денари, а утре ќе стави 9 де-
нари, коку пари ставил завчера (петок)?

(Одговор: 1 денар)

28. Таткото им кажал на синовите: „Ако на секој од вас му дадам по 20
евра, ќе ми останат 30 евра. За да на секој од вас му дадам по 30 евра,
ми недостигаат 20 евра.“ Колку евра има таткото во моментот?

(Одговор: 130)

29. Киро има само банкноти од 500 денари, а Рампо само банкноти од 200
денари. Двајцата имаат еднаков број банкноти, а Киро има 2100
денари повеќе од Рампо. Колку пари имаат двајцата заедно?

(Одговор: 4900 денари)

30. Ако 5 пенкала се купени по цена од 300 денари за пенкало, а 3 пен-
кала се купени по цена од 500 денари за пенкало, определи ја просеч-
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ната цена по која е купено едно пенкало.
(Одговор: 375 денари)

31. Имам 9 банкноти од по 1, 5, 10 и 50 евра (од секој вид барем по една
банкнота) со вкупна вредност 177 евра. Колку банкноти се од по 10
евра?

(Одговор: 1)

32. Неколку деца вкупно имаат 2015 денари. Секое дете потрошило по 95
денари и вкупно им останале 970 денари. Определи го бројот на
децата.

(Одговор: 11)

33. Разгледај ги долните цртежи и одговори:

(Одговор: 11 денари)

34. Пиратот Црнобрадиот има повеќе видови ковчежиња. Секој вид има
број од 1 до 6, колку што има златници во ковчежето од тој вид. Од
секој вид ковчеже има по толку колку што е бројот со кој е означен
видот. Колку вкупно златници има Црнобрадиот?

(Одговор: 91)

35. Колку секунди има во 1 час 1 минута и 1 секунда?
(Одговор: 3661 секунда)

36. Сега е 11 часот и 23 минути. Колку ќе биде часот по 2013 минути?
(Одговор: 21 часот)

37. Еден математички натпревар трае точно 1 час. Павел ги решил зада-
чите за 16 минути и 26 секунди. Колку секунди порано Павел порано
завршил со решавање на задачите?

(Одговор: 2014)
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38. Денес денот трае 11 часа и 30 минути. Секое деноноќие тој се зголе-
мува за 3 минути. По колку деноноќија ќе имаме рамнодневница, т.е.
денот ќе трае колку и ноќта?

(Одговор: 10)

39. Брат и сестра одат на училиште по еден ист пат. Братот во училштето
стигнува за 20 минути, а сестрата за 30 минути. Еден ден братот трг-
нал на училиште 5 минути по сестрата. По колку минути тој ќе ја
стигне сестрата?

(Одговор: 10)

40. Часовникот покажува 20:15. Колку минути во текот на една седмица
(168 часа) на екранот ќе се гледаат цифрите 0, 1, 2 и 5 во некој редо-
след?

(Одговор: 112 минути)

41. Билјана има обичај да го пресметува збирот на цифрите, кои го пока-
жуваат часот и минутите на дигиталниот часовник. На пример, во
15:16 таа пресметала 1 5 1 6 13    . Кој е најголемиот збир што
може да го добие Билјана?

(Одговор: 24)

42. Јас имам 40 години, мојот син има 10 години, а мојата ќерка има 15
години. По колку години збирот на годините на моите деца ќе биде
еднаков на моите години?

(Одговор: 15 години)

43. Во моментот Михаил е 4 пати помал од неговиот татко, а татко му е
27 години постар од него. Колку години ќе има Михаил по 5 години?

(Одговор: 14)

44. Во моментот Петар е пати помал од татко му, а татко му е 24 години
постар од него. По колку години Петар ќе биде 3 пати помлад од
неговиот татко?

(Одговор: 8 години)

45. Колку денови има во годините од 2000 до 2012 вклучително?
(Одговор: 4749)
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46. Колку часови има од 17 часот во понеделник до 4 часот во четврток
истата седмица?

(Одговор: 59)

47. Која е првата следна година која има ист календар како што имала и
2014 година?

(Одговор: 2025)

48. Денес 30 мај 2022 година е понеделник. По колу години за прв пат 30
мај повторно ќе биде во понеделник?

(Одговор: 11)

49. Една печурка расте секој ден. Илина ја слика печурката секој ден од
понеделник до петок. Која од следниве слики е направена во вторник?

(A) (Б) (В)

(Г) (Д)
(Одговор: Д)

50. Секој пат кога Пинокио ќе излаже неговиот нос се зголемува два пати.
Пинокио излагал 4 пати и должината на неговиот нос била 1 12m cm .
Колку бил долг носот на Пинокио на почетокот?

(Одговор: 7 cm )

51. Во трка на 10 km Димитар го претекнал Петар на 9641 m , 3456 dm и
12340 mm од стартот и победил во трката. На колку сантиметри пред
целта се случило тоа?

(Одговор: 106 cm )

52. На семафор стои колона од 10 автомобили, секој со должина 3 m и
растојанието меѓу секои два автомобили е 2 m . Колкаво е растоја-
нието од почетокот до крајот на колоната?

(Одговор: 48 m )
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53. На права улица на еднакви растојанија едно од друго се наоѓаат 15
светилки. Михаил го минал растојанието од првата до третата светил-
ка за 4 минути. За кое време тој ќе го помине растојанието од првата
до последната светилка, ако цело време се движи со иста брзаина?

(Одговор: 28 min )

54. Марко го врзал своето куче
1 метар од темето на една
правоаголна ограда со дол-
жини на страни 7 и 5 метри,
како на цртежот десно, и
притоа употребил јаже со
должина од 11 метри. Тој
поставил коски на местата
означени со буквите , , ,A B C D и E . Колку коски може да достигне
кучето?

(Одговор: 4)

55. Лента со должина 1 2m cm е исечена на парчиња со должини 8 cm

или 13 cm . На колку парчиња е исечена лентата?
(Одговор: 9)

56. Марко гради ограда користејќи штици
од облик со должина од 1
метар. На цртежот е прикажана ограда
со должина 4 метри. Колки штици му
се потребни на Марко за да изгради
ограда со должина од 10 метри?

(Одговор: 42)

57. Принцот тргнал да ја најде Снежана. На крајот на секој ден тој се
приближува кон Снежана 20 km , но во текот на ноќта лошата вештер-
ка го враќа 15 km назад. Ако принцот стигнал до Снежана точно на
крајот на осмиот ден, колку бил тој оддалечен од неа на почетокот?

(Одговор: 55 km )

58. Ангел и Бојан се натпреваруваат на 50 метри и Ангел победил на
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натпреварот со 10 метри предност. Ако Ангел и Бојан се натпрева-
руваат на 60 метри, трчајќи со исти брзини како претходно, за колку
метри Ангел ќе биде побрз?

(Одговор: 12 m )

59. Полна чаша со вода има маса 400 грама.
Празна чаша има маса 100 грама (цртеж
десно). Колкава маса има чаша која е до
половина полна со вода?

(Одговор: 250 g )

60. Росана има топки со три различни бои. Топките со иста боја имаат
иста маса. Колкава е масата на една бела топка ?

(Одговор: 5kg )

61. Секоја од пет кутии содржи или јаболки или банани, но не содржи
истовремено и јаболки и банани. Вкупната маса на кутиите со банани
е трипати поголема од масата на кутиите со јаболки. Кои од кутиите
содржат јаболки?

(Одговор: 1 и 4)

62. Двете кучиња на долните цртежи имаат иста маса. Масата на едно
куче е цел број. Колкава е масата на едно куче?

(Одговор: 11 kg)
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63. Мартин поставил 3 различни фигури: шестагол-
ници , квадрати и триаголници , по-
ставени на три ваги без тегови, како на цртежот
десно.
Што треба да се постави на левата страна на
третата вага за да се и оваа вага биде во рамно-
тежа?

(Одговор: 1 квадрат)

64. Моторциклист се движи со брзина 30 /km h . Колку метри минува
моторциклистот за 1 минута?

(Одговор: 500 m )

65. Михаил одел 4 часа со брзина 4 /km h и поминал 4 km помалку од
половина од патот. Колку е долг целиот пат?

(Одговор: 40 km )

66. Турист се движи со постојана брзина и изминува 50 метри за 1 мину-
та. Колку километри ќе помине туристот за 4 часа?

(Одговор: 12 km )

67. Турист поминал 12 km за 4 часа, при што се движел со постојана бр-
зина. Колку метри изминал туристот за 1 минута?

(Одговор: 50 m )

68. Полжавот Брзиот минува 10 cm за 24 секунди. За колку минути дви-
жејќи се со истата брзина ќе помине 1 m ?

(Одговор: 4 min )

69. Од градот А кон градот В тргнал пешак со брзина 4 /km h . Три часа
покасно со брзина од 10 /km h во истиот правец тргнал велосипедист.
На колку километри од А велосипедистот ќе го стигне пешакот?

(Одговор: 20 km )

70. По рамен пат, на растојание 12 km еден од друг се движат двајца ту-
ристи со една иста брзина од 4 /km h . Потоа секој од нив се качува
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кон врвот на ридот со брзина 3 /km h . Колку километри е растојани-ето
меѓу туристите во моментот, во кој вториот турист почнува да се
качува по ридот, ако првиот турист во тој момент не стигнал до врвот?

(Одговор: 9 km )

71. Велосипедист тренира по патот меѓу градовите A и B . Тој тргнува од
A во 08:00 часот и се движи со постојана брзина од 16 /km h . Во
09:30 часот тој забележал дека е на 6 km пред средината на патот меѓу
A и B . Колку е долг патот меѓу A и B .

(Одговор: 60 km )

72. Велосипедистот Матеј патото меѓу градовите A и B го минува со бр-
зина од 26 /km h и по 2 часа ја поминал средината од патот меѓу гра-
довите за 13 km . Колкава е должината на патот меѓу градовите A и B ?

(Одговор: 78 km )

73. Едновремено до градовите A и B еден кон друг со постојани брзини
тргнале два моторциклисти. Моторциклистот од A го минува растоја-
нието од A до B за 4 часа и 44 минути, а моторциклистот од B за
142 минути. Колку километри е растојанието меѓу A и B , ако до
средбата моторциклистот од A поминал 33 km ?

(Одговор: 99 km )

74. Михаил прави форми со поврзување на сите стап-
чиња што ги има, како што е прикажано на црте-
жот десно. За која од дадените форми на Михаил
му требаат повеќе стапчиња отколку што има?

(A) (Б) (В)

(Г) (Д)



Р. Малчески, С. Малчески

30

(Одговор: Г)

75. Марија, користејќи 8 иглички, прикачила три фо-
тографии на плутена табла (цртеж десно). Ласте
сака на истиот начин да прикачи 7 фотографии.
Колку иглички му се потребни на Ласте?

(Одговор: 16)

76. Храбриот кројач секогаш убива 7 муви со еден удар. Колку муви убил
тој за една седмица, ако секое утро удира два пати, а секоја вечер
удира еднаш?

(Одговор: 147)

77. Филип учествувал на кроз на кој учествувале 91 ученик. Пласираните
пред него ученици биле четиринаесет пати помалку од пласираните
по него ученици. Кое место го завзел Филип?

(Одговор: седмо место)

78. Неколку групи ученици дошле на летниот математички камп. Секоја
група има 5 или 6 ученици. Вкупно, на кампот дошле 43 деца. Колку
групи има во летниот математички камп?

(Одговор: 8)

79. Располагам со 17 еднакви стапчиња. Со сите стапчиња правам не-
колку квадрати и неколку триаголници, при што секое стапче учеству-
ва само во една фигура. Колку фигури сум направил?

(Одговор: 5)

80. Фудбалскиот тим за кој навива Пабло на секој од последните 20 нат-
превари постигнал барем по 2 гола. Во 10 од овие натпревари постиг-
нал барем 3 гола, во 5 од натпреварите барем 4 гола и во 2 натпревари
точно по 5 гола. Во ниту еден натпревар тимот не постигнал повеќе од
5 гола, Колку голови постигнал овој тим за овие 20 натпревари?

(Одговор: 57)

81. Во една кутија има 2013 топчиња – бели, зелени и црвени, од секоја
боја најмалку по една. Белите топки се 1006 повеќе од црвените. Кол-
ку се зелени топки?
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(Одговор: 1006)

82. На еден натпревар учествувале 5 деца. Секое дете освоило различен
непарен број поени. Ранпо освоил најмногу поени, а сите заедно
освоиле 45 поени. Кој е најмалиот број поени што може да ги осво
Рампо?

(Одговор: 13)

83. Методиј сака да реши 102 задачи во следните 7 дена. Првите три дена
тој решавал дневно по 14 задачи. Колку задачи дневно просечно треба
да решава во текот на преостанатите денови за да ја постигне поста-
вената цел?

(Одговор: 15)

84. Киро и Рампо се подготвувале за натпревар и вкупно решиле 35
задачи. Ако Киро решел три пати повеќе задачи отколку што решил,
вкупно ќе решеле 75 задачи. Колку задачи вкупно ќе решеле ако
Рампо решел два пати повќе задачи отколку што решил?
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85. Илина на секој одмор јаде по 2 бомбони, а на крајот од часовите јаде 3
бомбони. Во текот на една седмица, од понеделни до петок, Илина
има 30 часови. Колку бомбони, на училиште, јаде Илина во текот на
една седмица?

(Одговор:  65)

86. Таткото има 100 бомбони, а секое од неговите пет деца има по 4
бомбони. По колку бомбони треба таткото да му даден на секое дете,
за да сите имаат еднаков број бомбони?

(Одговор: 16)

87. На една висока зграда има 4 противпожарни ска-
ли, како на цртежот. Висините на три од тие ска-
ли се дадени на нивните врвови. Која е висината
на најкратката скала?

(Одговор: 20)
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(Одговор: 1006)
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88. Еден облакодер има 99 ката. Меѓу секои два соседни ката има еднаков
број скалила. Колку пати бројот на скалилата од 44-тиот до 99-тиот
кат е поголем од бројот на скалилата од 4-тиот до 9-тиот кат?

(Одговор: 11)

89. Една коала изела листови од 3 гранки. Секоја гранка има 20 листови.
Коалата изела неколку листови од првата гранка, а потоа изела онолку
листови од втората гранка колку што останале на првата гранка.
Потоа, коалата изела 2 листа од третата гранка. Колку вкупно листови
останале на трите гранки?

(Одговор: 38)

90. На секоја полица на една библиотека има барем по 4 книги, а вкупно
има 99 книги. Ако бројот нарафтовите е најголемиот можен број,
колку рафтови има?

(Одговор: 24)

91. Кај стандардната коцка за играње збирот
на точките запишани на спротивните
ѕидови е еднаков на 7. Коцката е поставена
на првото квадратче, како што е прикажа-
но на цртежот десно, и потоа се врти надесно. Кога коцката ќе се најде
на последното квадратче, кој е вкупниот број на точки кои се гледаат
на трите ѕида означени со знакот прашалник?

(Одговор: 7)

92. Дејан испукал златна и сребрена ракета во исто време. Ракетите екс-
плодирале вкупно на 20 парчиња. Златната ракета експлодирала на 6
парчиња повеќе отколку сребрената ракета. На колку парчиња експло-
дирала златната ракета?

(Одговор: 13)

93. Во една кутија има помалку од 50 колачиња. Колачињата може да се
поделат подеднакво меѓу 2, 3 или 4 деца. За да колачињата  се поделат
подеднакво меѓу 7 деца, потребни се уште 6 колачиња. Колку колачи-
ња има во кутијата?

(Одговор: 36)
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94. Група ученици се наредиле во квадратен блок, т.е. бројот на редиците
е еднаков на бројот на колоните. Вкупниот број ученици во две ре-
дици и две колони е 16. Колку се сите ученици?

(Одговор:25)

95. Секогаш кога кенгурот скока 7 скалила нагоре, зајакот скока 3 ска-
лила надолу. На кое скалило ќе се сретнат?

(Одговор: 70)

96. Емил почнал да закачува крпи и притоа користел по две штипки за
секоја крпа, како што е прикажано на слика 1.

Тој заклучил дека нема да има доволно штипки и продолжил да ги
закачува крпите како што е прикажано на слика 2. Емил вкупно зака-
чил 35 крпи и искористил 58 штипки.

(Одговор: 22)

97. На таблата се запишани броевите 2, 3, 7, 12, 14, 16, 22, 25, 28. Пабло
избришал неколку броја чиј збир бил a , по што Андреј избришал
неколку броја чиј збир бил 4a . Ако на таблата останал само еден број,
колку е a ?

(Одговор: 23)
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III. ГЕОМЕТРИЈА

1. Точките , , ,A B C D се во овој редослед на една права, при што

1AB cm и 3CD cm . Ако збирот на должините на сите отсечки со
крајни точки во некои две од дадените четири точки е еднаков на
32 cm , определи ја должината на отсечката AD .

(Одговор: 6 cm )

2. Еден ходник има димензии како
на цртежот десно. Мачка се дви-
жи по испрекинатите линии кои
се наоѓаат на средината на ход-
никот.
Колку метри ќе изоди мачката?

(Одговор: 83 m )

3. Периметарот на еден рамнокрак триаголник е еднаков на 505 mm , а
неговата основа е два пати пократка од кракот. Определи ја должи-
ната на кракот на овој триаголник?

(Одговор: 202 mm )

4. Периметарот на еден рамнокрак триаголник е за 1212 mm поголем од
основата. Определи ја должината на кракот на тој триаголник.

(Одговор: 606mm )

5. Во рамнокрак триаголник основата е за 3 cm пократка од кракот. Ако
периметарот на триаголникот е 24 cm , определи ја должината на
основата на овој триаголник.

(Одговор: 6 cm )

6. Колку квадратни дециметри има во половина квадратен метар?
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(Одговор: 50)

7. На кој од долните цртежи е обоен со зелено најголем дел од квад-
ратот?

(A) (Б) (В)

(Г) (Д)
(Одговор: А)

8. За да урами слика со димензии 7 7 Ана иско-
ристила 32 мали квадратчиња (цртеж десно).
Колку мали квадрати е се потребни на Ана за да
урами слика со димензии 10 10 ?

(Одговор: 44)

9. Ласте сака да отстрани едно кавдратче од фигурата
прикажана на цртежот десно. Колку од следниве фигури
може да добие Ласте?

(Одговор: 3)

10. Кој е најголемиот можен број штрафирани квадрат-
чиња кои можат да се додадат на штрафираната
фигура така, што новата штрафирана фигура ќе има
поголема плоштина од почетната, но еднаков пери-
метар?

(Одговор: 7)

11. Периметарот на еден квадрат изразен во сантиметри е еднаков на
најголемиот можен трицифрен број, запишан со различни цифри.
Колку е должината на страната на овој квадрат, ако таа е еднаква на
цел број сантиметри?
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(Одговор: 246 cm )

12. Од 48 dm жица се направени рамностран триаголник и квадрат со
еднакви периметри. Колку страната на триаголникот е подолга од
страната на квадратот?

(Одговор: 2 dm )

13. Штрафираниот дел од цртежот е со ширина 2 cm .
Периметарот на внатрешниот правоаголник е една-
ков на 40 cm . Определи го периметарот на надво-
решниот правоаголник.

(Одговор: 56 cm )

14. Над страните на даден квадрат, однадвор се конструирани рамно-

страни триаголници. Плоштината на квадратот е еднаква на 281 cm .
Определи го периметарот на добиената фигура.

(Одговор: 72 cm )

15. Над страните на даден правоаголник, надвор од него, се конструирани
рамнострани триаголници. Определи го периметарот на добиената
фигура, ако периметарот на правоаголникот е 1 m .

(Одговор: 2 m )

16. Правоаголник со должина 20 cm и ширина 13 cm е расечен на ед-
накви квадратчиња со страна 1cm . Од сите квадратчиња е составен
правоаголник со ширина 4 cm . Определи го неговиот периметар.

(Одговор: 138 cm )

17. Секое од квадратчињата на фигурата прикажана на цр-

тежот десно има плоштина 264 cm . Определи го пери-
метарот на оваа фигура.

(Одговор: 96 cm )

18. Од правоаголник се исечени два квадрати, еден
со страна 8 cm и друг со страна 15 cm . За колку
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сантиметри периметарот на добиената штрафирана фигура е поголем
од периметарот на почетниот правоаголник?

(Одговор: 46 cm )

19. Од правоаголен лист хартија со должина 50 cm и ширина 40 cm Илија
исекол наголем можен квадрати секој со должина на страна 4 cm .
Колку квадрати исекол Илија?

(Одговор: 120)

20. Збирот на најмалите 6 непарни броја е еднаков (во сантиметри) на
периметарот на еден квадрат. Определи ја плоштината на овој квад-
рат.

(Одговор: 281 cm )

21. Правоаголник со должина 90 cm може да се расече на 3 еднакви ква-
драти. Определи го периметарот на овој правоаголник.

(Одговор: 240 cm )

22. Од пет еднакви правоаголници се исечени различни фигури, кои се
прикажани на долните цртежи. Кој е бројот на фигурата чиј периме-
тар се разликува од периметрите на другите четири фигури?

(Одговор: 3)

23. Рамностран триаголник има периметар 30 cm . Определи го периме-
тарот на квадратот, чија страна е 30 mm поголема од страната на три-
аголникот.

(Одговор: 52 cm )

24. Периметарот на правоаголникот
ABCD е еднаков на 4 m . Сo чети-
ри хоризонтални и пет вертикални
отсечки тој е поделен на четири
дела. Збирот на должините на вертикалните отсечки е 44 cm . Колку
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сантиметри е збирот на должините на хоризонталните отсечки?
(Одговор: 156 cm )

25. Располагаме sамо со стапчиња со должини 3 cm и 5 cm , кои не смее
да се кршат. Кој е најмалиот можен број стапчиња со кои може да се
направи правоаголник со должина 28 cm и ширина 13 cm ?

(Одговор: 18)

26. Пресметај ја плоштината на праваголник со должина 18 cm и пери-
метар 46 cm .

(Одговор: 290 cm )

27. Правоаголник со периметар 42 cm е поделен на два еднакви квадрати.
Определи ја неговата плоштина.

(Одговор: 298 cm )

28. Од правоаголник со димензии 14 cm и 5 cm отсечен е квадрат со нај-
голема можна страна. Од преостанатиот дел од правоаголникот е на-
правено истото, па постапката е повоторена уште еднаш. Определи ја
плоштината на третиот квадрат.

(Одговор: 216 cm )

29. Фигурата прикажана на цртежот десно е оставена од
еднакви квадрати и нејзиниот периметар е 80 cm .
Колку е нејзината плоштина?

(Одговор: 2144 cm )

30. Два еднакви квадрати, секој со периметар 36 cm , се
препокриваат во квадрат, како на цртежот десно. Колку
квадратни сантиметри е плоштината на тој квадрат, ако

плоштината на фигурата на цртежоте 2153 cm ?

(Одговор: 29 cm )

31. Трите квадрати прикажани на цртежот десно имаат должини на
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страни 2 , 4cm cm и 6 cm . Определи ја плоштината на
штрафираниот дел од фигурата.

(Одговор: 224 cm )

32. Во квадрат се поставени три помали квадрати (цртеж
десно). Во секој од помалите квадрати е запишана
неговата плоштина изразена во сантиметри квадратни.
Определи ја плоштината на штрафираниот дел од до-
биената фигура.

(Одговор: 252 cm )

33. Фигурата прикажана на цртежот десно е составена
од четири еднакви правоаголници. Периметарот на
фигурата е еднаков на 68 cm , а периметaрот на
еден правоаголник е 20 cm . Определи ја плошти-
ната на оваа фигура.

(Одговор: 264 cm )

34. Ако се намали должината на правоаголна алеа, без да се менува нејзи-
ната ширина, тогаш должината ќе биде 60 m , а плоштината и се на-

малува за 250 m . Но, ако се зголеми должината на алеата, без да се
менува нејзината ширина, тогаш должината станува 100 m , а плошти-

ната се зголемува за 2150 m . Определи ја плоштината на алеата.

(Одговор: 2350 m )

35. Штрафираната фигура прикажана на цртежот
десно е составена од еднакви квадратчиња.

Ако нејзината плоштина е еднаква на 252 cm ,
колку е периметарот на оваа фигура?

(Одговор: 48 cm )

36. Веселин располага со 18 квадратни плочки, секоја со плоштина
216 cm . Со сите плочки тој составил правоаголник со најмал можен

периметар. Колку сантиметри е тој периметар?
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(Одговор: 72 cm )

37. Периметарот на еден правоаголник е еднаков на 70 cm . Разликата на
должините на две од страните е 5 cm . Определи ја плоштината на овој
правоаголник.

(Одговор: 2300 cm )

38. Правоаголникот ABCD прикажан на црте-
жот десно е составен од чертири еднакви
квадрати со страна 4 cm . Определи го зби-
рот на плоштините на сите правоаголници прикажани на цртежот
(квадратот е правоаголник)

(Одговор: 2320 cm )

39. Плоштината на еден квадрат е еднаква на збирот на плоштините на
еден квадрат со страна 1cm , два квадрати со страни 2 cm , три ква-
драти со страни 3 cm и четири квадрати со страни 4 cm . Колку е
периметарот на овој квадрат?

(Одговор: 40 cm )

40. Два еднакви правоаголници, секој со периметар 20 cm ,
се залепени еден до друг така што пократката страна ја
допира подолгата (цртеж десно). Периметарот на доби-
ената фигура е 34 cm . Определи ја плоштината на доби-
ената фигура.

(Одговор: 242 cm )

41. На цртежот десно најголемиот квадрат е поделен на
помали квадрати. Колку пати неговата плоштина е
поголема од плоштината на еден од најмалите ква-
драти?

(Одговор: 64)

42. Ангелина нацртала три квадрати. Страната на средниот по големина
квадрат е три пати помала од страната на големиот квадрат и е три
пати поголема од страната на најмалиот квадрат. Колку пати плошти-
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ната на најголемиот квадрат е поголема од плоштината на најмалиот
квадрат?

(Одговор: 81)

43. При секое перење едно парче ткаенина во форма на правоаголник се
собира, при што должината му се намалува 2 пати, а ширината му се
намалува 3 cm . Ако на почетокот парчето било широко 12 cm и по

три перења плоштината му 212 cm , колкава е неговата почетна плош-
тина?

(Одговор: 2384 cm )

44. Кој клуч е невозможно да се пресече на три различни фигури од по
пет сиви квадратчиња?

(A) (Б) (В) (Г) (Д)
(Одговор: Б)

45. Марко има 7 налепници прикажани на долниот цртеж.

Со нив, тој ја покрива следнава мрежа

без да има препокривање на налепниците. Притоа користи онолку
различни налепници колку што има потреба. Колку најмногу налеп-
ници може да искористи Марко?

(Одговор: 5)

46. Костадин прави фигура од еднакви плочки, кои се
рамнострани триаголници, слична на фигурата при-
кажана на цртежот десно. Фигурата има 10 реда.
Колку плочки употребил Костадин за да ја направи
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фигурата?
(Одговор: 100)

47. Со 6 дрвца е направен рамностран триаголник. Пет од дрвцата се со
должини 2 , 3 , 4 , 5 , 6cm cm cm cm cm . Колку различни должини може
да има шестото дрвце, ако неговата должина е цел број сантиметри?

(Одговор: 4)

48. Марко има два вида стап-
чиња: кратки, со должина од
1 cm и долги, со должина од
3 cm. Со која од понудените
комбинации Марко може да направи квадрат без притоа да ги крши
или преклопува стапчињата?
(A) 5 кратки и 2 долги (Б) 3 кратки и 3 долги (В) 6 кратки
(Г) 4 кратки и 2 долги (Д) 6 долги

(Одговор: Б)

49. На корицата на книгата има две дупки. Кога книгата е отворен, кори-
цата изгледа вака:

Кои слики ги гледа Маја кога ќе ја затвори книгата?

(A) (Б)

(В) (Г)

(Д)
(Одговор: Г)

50. Елена има четири цигли кои се прика-
жани на цртежот десно. Коja од след-
ниве коцки дадени подолу може да се направат со овие четири цигли?
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(A) (B) (C) (D) (E)
(Одговор: С)

51. Осумнаесет коцки се обоени бело или сиво или црно
и се наредени како на цртежот десно. На долните
цретежи се дадени белиот и црниот дел на фигурата.

Како изгледа сивот дел од даденото тело?

(Одговор: )

52. Марко ги залепил следниве 6 налепници:

по една на секоја страна на една коцка.
На цртежите десно е прикажана коц-
ката во две различни положби. Која на-
лепница се наоѓа на спротивната страна
од страната на која е залепена пајката?

(Одговор: )

53. Марко од горе ја гледа пирамидата прикажа-
на на цртежот десно. Што притоа гледа Мар-
ко?

(A) (Б)

(В) (Г) (Д)
(Одговор: В)
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IV. ЛОГИКА И КОМБИНАТОРИКА

1. На колку повисоко скалило се наоѓа тркачот
на цртежот десно, толку подобар резултат
има потигнато. Кој пристигнал трет на цел-
та?

(Одговор: Е)

2. Колку од наведените четири тврдења се точни:
1) 1001 101dm m ,
2) 20 2 2020денари дени дени ,
3) 3 30 3030kg g g ,
4) 4 44 min 244 minh  .

(Одговор: 2)

3. На прашањето „Колку ученици од петто одделение учествуваат на
натпреварот по математика?“ учителките Симевска, Петреска, Илио-
ска и Манастирова одговориле:
Симевска: Помалку од 100.
Петреска: Помалку од 101.
Илиоска: Помалку од 102.
Манастирова: Помалку од 103.
Ако само една од учителките дала неточен одговор, колку ученици
учествувале на матпреварот?

(Одговор: 100)

4. Едно од петте деца: Алекса, Бојан, Ведран, Горан и Дејан изело кола-
че.
Алекса рекол: „Јас не го изедов колачето.“
Бојан рекол: „Јас го изедов колачето.“
Ведран рекол: „Дејан не го изеде колачето.“
Горан рекол: „Јас не го изедов колачето.“
Дејан рекол: „Алекса го изеде колачето.“
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Само едно од децата излагало. Кој го изел колачето?
(Одговор: Бојан)

5. Кралицата сака да го открие името на сопругата на Ромул. Таа ја
прашала сопругата:
„Дали твоето име е Ада Лилијан Клеопатра?“
„Дали твоето име е Ада Лара Клара?“
„Дали твоето име е Абигел Лара Клеопатра?“
Секој пат точно едно име и неговата позиција се точни. Како се вика
сопругата на Ромул?

(Одговор: Абигел Лилијан Клара)

6. Михаил има 9 мали триаголници: 3 од нив се црве-
ни (R), 3 се жолти (Y) и 3 се сини (B). Михаил, со
составување на овие 9 триаголници, сака да фор-
мира голем триаголник така што било кои два три-
аголника кои што имаат заедничка страна се со раз-
лични бои. Михаил ги поставил триаголниците како на цртежот
десно. Кое од следниве тврдења е точно, откако Михаил го завршил
составувањето на големиот триаголник?
(A) 1 е жолт и 3 е црвен
(Б) 1 е син и 2 е црвен
(В) 1 и 3 се црвени
(Г) 5 е црвен и 2 е жолт
(Д) 1 и 3 се жолти

(Одговор: Д)

7. Шест луѓе си порачале за себе по една топка сладолед. Тие порачале 3
топки ванила, 2 топки чоколадо и една топка сладолед од лимон. Врз
топките сладолед одозгора ставиле вкупно 3 цреши, 2 вафли и една
коцка чоколадо. Врз секоја топка одозгора е ставен украс и притоа
нема два исти сладоледа.

Која од следниве комбинации не е можна?
(A) чоколадо со цреша
(Б) ванила со цреша
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(В) лимон со вафла
(Г) чоколадо со вафла
(Д) ванила со коцка чоколада

(Одговор: В)

8. Софија сака да избере 5 различни форми од кутиите. Таа може да из-
бере само една форма од секоја кутија.

Која форма таа мора да ја избере од кутијата 4?

(Одговор: )

9. Евгенија ги има следниве пет налепници: , , , и . Таа
лепи по една од нив во секое од петте квадратчиња на долната табла

така што не е во квадратчето 5, е во квадратчето 1, е со-

седно на и . На кое квадратче Ева ја залепила налепницата ?
(Одговор: 4)

10. Во секоја низа на букви со еден чекор можеме да ги замениме местата
на било кои две соседни букви. Кој е најмалиот број чекори потребен
за да од низата букви АКИТАМЕТАМ да добиеме низа букви во која
согласките се една по друга?

(Одговор: 6)

11. Вчера беше недела? Кој ден е утре?
(Одговор: вторник)

12. Во еден месец три недели паднале на парни дати. На која дата била
последната среда тој месец?

(Одговор: 26)

13. Во еден месец со 31 ден понеделниците биле повеќе од вторниците.
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Определи го збирот на датите во тој месец, кои биле во среда.
(Одговор: 62)

14. Денес е 01.06.2023 година и збирот на сите цифри од оваа дата е
0 1 0 6 2 0 2 3 14        . Кај колку дати од оваа година (2023)
збирот на цифрите е еднаков на 26?

(Одговор: 3)

15. Од шпил од 52 карти Кирил зел n карти. Во преостанатиот куп карти
Илинка пребројала дека Кец каро е 12-тата карта одгоре-надолу и 31-
та карта оддолу-нагоре. Колку е n ?

(Одговор: 10)

16. Невена си игра со 3 филџани на кујнската
маса. Таа го зема најлевиот филџан, го пре-
вртува и го става најдесно. На цртежот е
даден првиот потег. Како се поставени
филџаните по 10 потези?

(Одговор: )

17. Горјан во кутија има 1 сино, 2 зелени, 3 жолти, 4 црвени, 5 портокало-
ви и 6 кафеави топчиња. Кој е најмалиот број топчиња што треба да го
извади без да гледа за да е сигурен дека меѓу извадените топчиња има
4 истобојни?

(Одговор: 16)

18. Во моето одделение нема три ученици кои се родени во еден и ист
месец. Ако бројот на учениците во одделението е најголемиот можен
број, колку ученици има во моето одделение?

(Одговор: 24)

19. На една јаболкница застанале жолти и црвени канаринци и славеј-
чиња, вкупно 20 птици. Од нив 10 не се црвени, 12 не се славејчиња и
само едно славејче е црвено. Определи го бројот на жолтитие кана-
ринци.

(Одговор: 3)

20. Во еден парк се наоѓаат 15 животни: крави, мачки и кучиња. Се знае
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дека точно 10 животни не се крави и точно 8 животни не се мачки.
Колку кучиња има во паркот?

(Одговор: 3)

21. Дваесет и осум трендафили имаат барем по два цвета. Седумнаесет од
нив имаат барем по 3 цвета, 9 имаат барем по 4 цвета, 3 точно по 5
цвета и нема трендафил со повеќе од 5 цвета. Колку се сите цветови
на овие 28 трендафили?

(Одговор: 85)

22. Од 20 деца во едно одделение 8 имаат брат, 8 имаат сестра и 8 немаат
ниту брат, ниту сестра. Кој е најмалиот број деца што треба да влезат
во училницата, за да е сигурно дека некој во училницата има и брат и
сестра?

(Одговор: 17)

23. Во волшебната градина на принцезата Палешка има саксии со зелени,
сини и жолти цвеќиња, кои имаат од 2 до 5 цвета. Кој е најмалиот број
саксии што треба да ги искористи Палешка за украсување на својата
соба, ако сака да има три саксии со еднобојни саксии и со еднаков
број цветови?

(Одговор: 25)

24. Во нашето одделение има 28 ученици. Барем еден од нас е роден во
месец мај. Во секој пар ученици од нашиот клас има барем еден
ученик кој не е роден во месец мај. Колку деца од нашето одделение
се родени во месец мај?

(Одговор: 1)

25. Во една кино сала секој ред има еднаков број места. Пред редот во кој
се местата на Иванка и Иван има 5 реда, а исто толку редови има и зад
тој ред. Лево од Иван има 5 места, а десно од Иванка исто така има 5
места. Иван и Иванка седат еден до друг, при што Иванка е десно од
Иван. Колку места има во оваа кино сала?

(Одговор: 132)

26. Али Баба треба да натовари 99 камили за да го пренесе богатството од
пештерата на разбојниците. Бидејќи патот е долг, тој треба да предви-
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ди и храна за камилите. Притоа, една камила може да нози храна за 10
камили. Кој е најмалиот број камили во караванот на Али Баба?

(Одговор: 110)

27. Познато е дека збирот на бројот на точките на спротивните
ѕидови на коцка е 7. Колку е збирот на точките на невидли-
вите ѕидови на коцките на фигурата прикажана на цртежот
десно?

(Одговор: 41)

28. Сите парни броеви меѓу 11 и 43 кои без остаток се делат со 3 се
запишани на ѕидовите на една коцка и тоа секој број барем еднаш.
Збирот на броевите запишани на секој пар спротивни ѕидови е една-
ков. Колку е тој збир?

(Одговор: 54)

29. Со двоцифрените броеви ја реализираме следнава постапка: до секој
број го запишуваме неговиот следбеник и во редоследот во кој се
запишани формираме четирицифрен број. Колку од овие броеви се
запишани со различни цифри?

(Одговор: 7)

30. Определи го збирот на двоцифрените броеви кои се запишани само со
цифрите 0, 2 или 3?

(Одговор: 160)

31. Определи го бројот на парните двоцифрени броеви со различни
цифри?

(Одговор: 41)

32. Определи го бројот на природните броеви кои се помали од 1000 и во
чиј запис цифрата 1 се содржи точно два пати.

(Одговор: 27)

33. Определи го бројот на трицифрените броеви запишани со различни
цифри, во чии записи учествуваат само некои од цифрите 0, 1, 2 или
3?

(Одговор: 10)
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34. Определи го бројот на трицифрените броеви чиј збир на цифри е ед-
наков на 24.

(Одговор: 10)

35. Колку има трицифрени броеви такви што збирот на цифрата на стот-
ките и цифрата на десетките им е 5?

(Одговор: 50)

36. Определи го бројот на броевите запишани со различни цифри, кај кои
производот на цифрите е еднаков на 12.

(Одговор: 16)

37. Определи го бројот на природните броеви од 1 до 9999, кои гледајќи
од лево кон десно имаат прва парна цифра.

(Одговор: 4444)

38. Определи го бројот на четирицифрените броеви во чиј запис има точ-
но две четворки.

(Одговор: 459)

39. Марко го собрал секој двоцифрен број со секој едноцифрен број по-
голем од 4. Колку од добиените збирови не се трицифрени броеви?

(Одговор: 415)

40. На дисплејот на еден расипан дигитрон воопшто не се појавува циф-
рата 9. На пример, ако се запише 8989, на дисплејот ќе се појави 88
без растојанија. Андреј запишал шестцифрен број и на дисплејот се
појавил бројот 2008. Колку најмногу различни броеви е можно да
запишал Андреј?

(Одговор: 15)

41. Истовремено фрламе три коцки за играње. Колку различни можности
има за збирот на паднатите точки?

(Одговор: 16)

42. На шаховски турнир учествувале 4 шахисти и секој шахист одиграл
по една партија со секој друг шахист. Колку вкупно партии се оди-
грани на турнирот?
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(Одговор: 6)

43. Лента со должина 4m е поделена на најголем можен број парчиња со
различна должина, мерено во дециметри. Колку е бројот на направе-
ните сечења?

(Одговор: 7)

44. Дадени се четири точки. Колку отсечки има чии крајни точки се две
од дадените точки?

(Одговор: 6)

45. На цртежот десно има три правоаголници. Колку паро-
ви паралелни отсечки има на овој цртеж?

(Одговор: 12)

46. На цртежот десно е прикажана фигура составена од 10
квадратчиња, која во најдолниот ред има 4 квадратчиња.
Колку квадратчиња ќе има во најдолниот ред слична
фигура составена од 55 квадратчиња?

(Одговор: 10)

47. Од девет кругчиња може да се состави
„квадрат“, но не и „триаголник“ (види цр-
теж). Кој е најмалиот број, поголем од 1,
кругчиња, од кои може да се состави и „квадрат“ и „триаголник“.

(Одговор: 36)

48. Во колу правоаголници прикажани на цртежот се содржи
барем една ѕвезда?

(Одговор: 17)

49. На левата фигура има 13 триаголници чии страни се на линиите на
фигурата. Колку такви триаголници има на десната фигура?

(Одговор: 27)
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50. За конструкција на фигурата прикажана на цртежот
десно се употребени 30 еднакви дрвца. Колку дрв-
ца се потребни за конструкција на таква фигура
која има 99 реда?

(Одговор: 14850)

51. Располагаме со 3 монети од 2 денари и 2 монети од 1 денар. На колку
различни начини може монетите да се наредат во редица така што
монетите од 1 денар да не се една до друга?

(Одговор: 6)

52. Марко има 16 сини џамлии. Тој може да ги менува џамлиите на след-
ниов начин: 3 сини џамлии за 1 црвена џамлија или 2 црвени џамлии
за 5 зелени џамлии. Кој е најголемиот број зелени џамлии кои може да
ги добие Марко?

(Одговор: 10)

53. Милена од листот прикажан на цртежот десно сака да

исече делче кое има облик . Кое од подолу при-
кажаните делчиња може да го добие Милена?

(A) (Б) (В)

(Г) (Д)
(Одговор: А)

54. Архангел нацртал квадрат и го поделил на еднакви мали квадратчиња.
Потоа ги обоил сите 21 квадратлиња на двете главни дијагонали. Кол-
ку мали квадратчиња останале необоени?

(Одговор: 100)

55. Мирела сака да ги обои главата, крилата и опашката на
папагалот со три различни бои: црвена, сина и зелена. Таа
на еден папагал му ја обоила главата црвена, крилата зе-
лени и опашката сина. Уште колку папагали може да обои
Марија, така што секој папагал е обоен различно?

(Одговор: 5)

56. Матеј ја обоил секоја област на фигурата прикажана на цртежот долу
десно или со црвена, или со сина или со жолта боја. Соседните
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области ги обоил со различни бои, а надворешниот
прстен го обоила со црвена боја. Колку области обоил
со црвена боја?

(Одговор: 3)

57. Секое поле на табелата 4 4 е обоена или во бела или
во црна боја, така што секое бело поле има 3 црни со-
седни полиња, а секое црно поле има точно едно со-
седно бело поле (соседни се полињата кои имаат заед-
ничка страна). Колку полиња се обоени во црна боја?

(Одговор: 12)

58. Во некои квадратчиња на табла со димензии 2 11 се ставени монети
така, што секое празно квадратче има заедничка страна со квадратче
во кое има монета. Кој е најмалиот можен број монети на таблата?

(Одговор: 6)

59. На тест по математика се зададени 10 задачи. За точно решена задача
се добиваат 4 бода, за нецелосно решена задача се добива 1 бод, а за
грешно решена задача се добиваат 0 бодови. Кој е најмалиот број
ученици кои треба да го направат овој тест, за да со сигурност има два
ученика со еднаков број бодови?

(Одговор: 39)

60. Броевите од 3 до 9 се запишани по еден во круг-
чињата на цртежот десно (во секое по еден број и
секој број по еднаш), така што збирот на броевите
запишани во кругчињата на секоја од трите линии е
еднаков. Колку е збирот на сите можности за x ?

(Одговор: 18)

61. Елена на подот со креда нацртала голем квадрат (цр-
теж десно). Таа почнала да скока од полето со број 1 и
продолжува со скокањето така што од полето на кое се
наоѓа скока на полето во кое бројот е за 3 поголем од
бројот на полето во кое се наоѓа. Кој е најголемиот
број на кој при ваквото скокање може да се најде Елена?

(Одговор: 19)
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62. Збирот на n броја од табелата прикажана на цртежот
десно е 28. Колку е производот на сите можни вред-
ности на n ?

(Одговор: 1920)

63. Рампо треба во секое од кругчињата на цртежот
десно да запише по еден од броевите 2, 4, 6, 8,
10,12 и 14 (различни броеви во различни круг-
чиња) така што збирот на броевите на секој од
петте правци да е еднаков. Кој број треба да го
запише на местото на x ?

(Одговор: 8)

64. Во квадратчињата на цртежот десно се запишани
броевите 1, 2, 3, 4 така што во секој ред и во секоја
колона се запишани различни броеви. Потоа повеќето
броеви биле избришани. Определи го збирот x y .

(Одговор: 5)

65. Оваа година оценките на тестовите по математика ми се тројки, чет-
ворки и петки, а секоја оценка ја имам добиено барем еднаш. Нивниот
збир е еднаков на 20. Колку тестови по математика сум правел?

(Одговор: 5)

66. Со користење на шесте фигури прикажани на цр-
тежот десно може да се направат слики на посло-
жени фигури. Која од долните фигури може да се
направи со помош на дадените шест фигури?

(A) (Б) (В) (Г) (Д)
(Одговор: Д)

67. Од сложувалката прикажана на цртежот дес-
но е извадено едно делче. Кое делче е изва-
дено?
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(A) (Б) (В)

(Г) (Д)
(Одговор: Д)

68. Пабло сака да направи круна со кори-
стење на чипови од облик прикажан на

цртежот лево. Кога два чи-
па имаат заедничка страна,
соодветните броеви се сов-
паѓаат. Четири чипа веќе

се наместени како на цртежот десно.
Кој број е запишан во триаголникот оз-
начен со буквата X ?

(Одговор: 4)

69. Три лица поминале низ поле покриено со снег. На следниот цртеж се
прикажани трагите од стапалките кои лицата ги оставиле во снегот.
Во кој редослед лицата поминале по полето?

(Одговор: )

70. Шест ленти се преплетени во шара како што е прикажано
на цртежот десно. Како изгледа шарата ако се гледа од
задната страна?

(A) (Б) (В)

(Г) (Д)
(Одговор: В)
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