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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
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ТЕСТ

МАТЕМАТИКА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ УЧЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
ИБО ПРОГРАМ

УПУТСТВО ЗА РАД
• Тест који треба да решиш има 10 задатака. За рад је предвиђено 90 минута.
• Сваки задатак вреди 2 бода. Нема негативних поена за нетачно заокружен одговор.
• У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања.
• Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
• Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да
користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор. Не може се
користити калкулатор који има приступ другим уређајима или на мобилном телефону.
• Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори
који су прецртавани.
• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности
Mинистарствa просвете, науке и технолошког развоја.

1. У табели је приказан број утакмица на којима је постигнут један, два или три гола.
Број голова

1

2

3

Број фудбалских утакмица

8

8

x

На колико утакмица је постигнуто по три гола, ако је просечан број голова на свим
утакмицама био 2,4?
Прикажи поступак.

Укупан број утакмица на којима је постигнуто по три гола је ________.

2. Дате су функције f(x), g(x) и h(x).

f ( x)  log3 x

x

g ( x)

–2

4

–1

1

1

–2

2

2

3

–1

А) Колика је вредност функције f (3) ?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 0

б) 1

в) 3

г) 6

д) 9

г) 1

д) –1

Б) Колика је вредност функције g ( h ( f (3))) ?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 4

б) –2

в) 2

3

3. На слици је приказан Венов дијаграм са бројем свих кућа у једној
улици које имају базен (Б), централно грејање (ЦГ), врт (В) или
немају ништа од наведеног.

А) Колики је укупан број кућа у овој улици?

Укупан број кућа у улици је ________.
Б) Колико кућа у овој улици има базен и врт, а нема централно грејање?

Број кућа које имају базен и врт, а немају централно грејање је ________.

4. Мартин скупља новчиће од 20 и 50 центи. Ако има 37 новчића укупне вредности 11,3 евра,
колико има новчића од 20, а колико од 50 центи? (1 евро = 100 центи)
Прикажи поступак.

Мартин има ________ новчића од 20 центи и ________ новчића од 50 центи.
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5. У једном кошаркашком клубу 2020. године било је 250 чланова и они су плаћали чланарину

од 500 динара годишње. На почетку 2021. године број чланова се повећао за 4%, а чланарина
се повећала за 8%. Колико је клубу уплаћено за чланарине у 2021. години?
Прикажи поступак.

Укупна чланарина у 2021. години износи ________ динара.

6. Израчунај вредност бројевних израза.
А) 52021  52021 
______________________________________________________________
2

1

Б) 8 3  (9 2  4  50 ) ___________________________________________________________

В)

2  log 3 2
 ________________________________________________________________
log 3 0,5
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7. Дата је једначина (k  2) x

 3x  5  k 
0 . За које вредности реалног параметра k је производ
решења ове квадратне једначине негативан ( x1  x2  0) ?
Заокружи слово испред тачног одговора.
2

а)  ,  7  1, 
б)  2,5
в)  ,  7   1, 
г)  ,  2   5, 
д)  7, 1

8. Графици функција приказани су на слици.

Допуни реченице тако да буду тачне.
A) Функцији y  7 одговара график на слици број ______.
Б) Функцији 2 y x  3 одговара график на слици број ______.
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9. На слици је приказан део парка одвојен за спортисте, који има облик два кружна исечка.
Колика је површина овог дела парка?
Прикажи поступак.

Површина овог дела парка је _________ m2.

10. Милена је желела да одреди висину зграде приказане на
скици. Одредила је да се из тачке А врх зграде (C) види
под углом од 56º, а да је растојање од тачке (А) до
подножја зграде (В) 30 m. Колика је висина (BC)
Миленине зграде у метрима заокругљена на најближи
цео број?
Прикажи поступак.

BC ≈ ___________ m
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Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну!
Комисија:

1. _________________________________
2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа
Место
Презиме и име ученика

