
 
 

РЕВИЈАЛНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
14. 03. 2021. (08:00 – 18:00) 

 
 

1. Колико квадрата видиш на наредној слици? 
 

 
(А)  6;      (Б)  12;      (В)  13;      (Г)  14;      (Д)  16; (Н)  Нисам сигуран 

 
 
 

2. Који број недостаје у наредној табели? 
 

4 8 2 8 
8 14 8 8 
6 11 5  

 
(А)  6;      (Б)  7;      (В)  8;      (Г)  9      (Д)  10  (Н)  Нисам сигуран 

 
 
 

3. Колико је висок сто на наредној слици? 
 

 
 

(А)  165cm;     (Б)  145cm;     (В)  160cm;     (Г)  140cm;     (Д)  150cm;     (Н)  Нисам сигуран 
 
 

      4.   Три молера за 4 дана окрече 5 станова. За колико дана ће 8 молера окречити  
             20 станова? 
 

(А)  6;      (Б)  12;      (В)  13;      (Г)  14;      (Д)  16;  (Н)  Нисам сигуран 
 

 

5. Рачунар је поскупео 25%. За колико процената треба да се снизи цена да би се 
вратила на почетну? 

 
(А)  12%;      (Б)  15%;      (В)  18%;      (Г)  20%;      (Д)  25% (Н) Нисам сигуран 



 
 

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

 Сваки тачно решен задатак се бодује са 20 бодова. 

 За сваки нетачно решен задатак се одузима 3 бода. 

 Задатак у коме је заокружен одговор Н (нисам сигуран) се бодује са 0 
бодова, што значи да не доноси и не односи бодове. 

 
 Молимо да по решавању задатака попуните анонимни упитник са 

одговорима  

 Линк за попуњавање одговора је:  
https://forms.gle/hpgcugNNcenX7uVG8 

 

 Тачне одговоре ћемо објавити у 18:15 часова на линку  
https://dms.rs/revijalno-takmicenje-2021/ 

 

 За ученике млађих разреда скала за процењивање резултата је следећа: 
                 * од 54 – 60 бодова одличан резултат 
                * од 31 – 40 бодова врло добар резултат 
                 * од   8 – 20 бодова добар резултат 

 За остале узрасне категорије скала за процењивање резултата је следећа:      

                        *             100 бодова одличан резултат 
                     * од 77 – 80 бодова врло добар резултат 
                        * од 54 – 60 бодова добар резултат 
                        * од 31 – 40 бодова задовољавајући резултат. 

                        

 

ХВАЛА НА УЧЕШЋУ У ТАКМИЧЕЊУ 

 

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 


