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Задатак 1. Нека је ABCD конвексан четвороугао у коме је ∡𝐷𝐴𝐵 = ∡𝐵𝐶𝐷 = 90° и
∡𝐴𝐵𝐶 > ∡𝐶𝐷𝐴. Нека су 𝑄 и 𝑅 тачке на дужима 𝐵𝐶 и 𝐶𝐷, редом, такве да права 𝑄𝑅 сече
правe 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 у тачкама 𝑃 и 𝑆, редом. Познато је да је 𝑃𝑄 = 𝑅𝑆. Нека је М средиште дужи
𝐵𝐷, а 𝑁 средиште дужи 𝑄𝑅. Доказати да се тачке М, 𝑁, 𝐴 и 𝐶 налазе на једној кружници.

Задатак 2. Наћи најмањи позитиван цијели број 𝑘, за који постојe бојење позитивних цијелих
бројева ℤ>0 са 𝑘 боја и функција 𝑓: ℤ>0 ⟶ ℤ>0 која задовољава сљедећа два услова:
(i) За све позитивне цијеле бројеве 𝑚, 𝑛 исте боје, вриједи: 𝑓 𝑚 + 𝑛 = 𝑓 𝑚 + 𝑓(𝑛).
(ii) Постоје позитивни цијели бројеви 𝑚, 𝑛 такви да је: 𝑓 𝑚 + 𝑛 ≠ 𝑓 𝑚 + 𝑓(𝑛).
Напомена: У бојењу ℤ>0 са 𝑘 боја сваки број је обојен тачно једном бојом. У условима (i)
и (ii) позитивни цијели бројеви 𝑚 и 𝑛 не морају бити различити.

Задатак 3. Дато је 2017 правих у равни, тако да не постоје три које пролазе кроз једну исту
тачку. Пуж Турбо се налази у тачки која припада тачно једној од правих и започиње кретање по
овим правама на сљедећи начин: он се креће по правој док не стигне до тачке која је пресјек
двије праве, када наставља свој пут по другој правој која садржи ту пресјечну тачку(чини
скретање). Када наиђе на нову пресјечну тачку неке двије праве опет врши скретање итд.
Скретање врши наизмјенично(нпр. ако је код прве тачке пресјека на коју је наишао скренуо
десно, код друге на коју наиђе скренуће лијево, код треће десно итд.). Он може мијењати смјер
кретања само у тачки пресјека двије праве. Да ли постоји дио неке праве којим он може проћи у
оба смјера током свог путовања?

Language: Serbian(BiH)
Вријеме: 4 сата и 30 минута
Сваки проблем вриједи 7 бодова

