
Matematika szerb nyelven  középszint  
  Javítási-értékelési útmutató 0911 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATIKA 
SZERB NYELVEN 

 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 

 
 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
1

1
. 

m
á

ju
s 

3
. 



 

írásbeli vizsga 0911 2 / 12 2011. május 3. 
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Важне информације 
 
Формални захтеви: 
 

1. Задатак треба исправити хемијском оловком другачије боје од оне коју користи 
кандидат, а грешке, недостатке итд. обележити одговарајући наставничкој пракси. 

2. Међу сивим правоугаоницима који су поред задатака у првом је максималан број 
бодова за тај задатак, а у други наставник уписује постигнут број бодова за тај 
задатак. 

3. У случају потпуно исправног решења (без грешке) у одговарајући правоугаоник 
је довољно уписати максималан број бодова. 

4. У случају решења са недостатком/грешком, молимо да се на задатак напише 
појединачи делимични број бодова. 

5. Осим скица (цртежа), делове који су написани графитном оловком наставник не 
може да вреднује (оцењује). 

 
Садржајни захтеви: 

 
1. Код појединих задатака смо дали бодовање за више начина решавања. Уколико се 

нађе тачно решење различито од наведених, потражите у упутству делове који се 
подударају и на основу тога извршите бодовање. 

2. Бодови у упутству се могу даље разложити. Међутим, број бодова који се додељује 
може бити само цео број. 

3. У случају тачног поступка решавања и коначног решења максималан број бодова се 
даје и онда ако је код кандидата опис из упутства дат са мање детаља. 

4. Ако у решењу има рачунске грешке, нетачности, бодови се не дају само на онај 
део где је ученик нечинио грешку. Ако са погрешним делимичним резултатом даље 
ради тачним поступком, а проблем за решавање се у суштини не мења, додељују му 
се даљи делимични бодови. 

5. У случају принципијелне грешке у оквиру једне мисаоне целине (у упутству 
означено двоструком линијом) ни за формално тачне математичке поступке се 
бодови не додељују. Уколико ученик наставља са радом и као почетни податак 
узима лоше решење које је добио због принципијелне грешке, а даље тачно рачуна у 
следећој мисаоној целини или делу питања, онда за тај део добија максималан број 
бодова, уколико се проблем за решавање у суштини није променио. 

6. Ако се у упутству за решавање у загради налази нека напомена или нека мерна 
јединица, у случају њиховог недостатка се решење сматра да има потпуну 
вредност. 

7. Од више тачних покушаја решења за један задатак вреднује се она варијанта коју 
је кандидат означио. 

8. За решења се наградни бодови (бодови који прелазе прописани максимални број за 
дати задатак или његов део) не могу доделити. 

9. За делимичне прорачуне који су са грешкама али их кандидат при решавању задатка 
није искористио не одузимају се бодови. 

10. Од означених задатака у испитном делу II/Б се од 3 задатка вреднују само 
решења за 2 задатка. Кандидат је уписао у квадрат – вероватно – редни број 
задатка чије вредновање неће ући у укупан број бодова. Према томе, евентуално 
дато решење за означени задатак ни не треба исправљати. Ако није једносмислено 
јасно за који задатак кандидат не жели да се бодује, онда ће задатак који се не  
бодује аутоматски бити онај који је последњи по истакнутом редоследу. 
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I. 
1. 

( )12 +⋅ aa  2 бода Ова 2 бода се не могу 
разложити. 

Укупно: 2 бода  
 
2. 
Цена уџбеника је 6300 Фт. 1 бод  
Цена свесака је 2250 Фт. 1 бод  

Укупно: 2 бода  
 
3. 
Релативна фреквенција мајица величине М је   

2133,0
1116
238

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ≈  1 бод

Тачно заокруживање на 
најмање две децимале је 
прихватљиво. 

Вредност мајица величине М је модус. 1 бод Ако је одговор 322, 
такође се додељује бод. 

У просеку су продали 186 комада. 1 бод  
Укупно: 3 бода  

 
4. 
Слова под којим се налази тачна тврдња: A, C 
 2 бода

За сваки тачан одговор 
по 1 бод. Ако напише B, 
0 бодова. 

Укупно: 2 бода  
 
5. 

12=x ;  1 бод
 9=y . 1 бод

Укупно: 2 бода  
 
6. 

Број руковања је 9. 2 бода
Ако кандидат напише 
да је било 18 руковања, 
добија 1 бод. 

Укупно: 2 бода  
 
7. 

1011024 ⋅=⋅YX  1 бод
Бод се додељује и у 
случају тачног коначног 
решења. 

102104,2 ⋅=⋅YX  1 бод  
Укупно: 2 бода  
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8. 

4
3=q  1 бод  

2
35 qaa ⋅=  1 бод  

( )375,3
8
27

5 ==a  1 бод  

Укупно: 3 бода  
 
9. 

10
2563 −= ha  или 

3
25610182 += a  1 бод  

10
2561823 −⋅=a  1 бод Овај бод се додељује у 

случају тачног решења. 
Подлактица је дугачка 29=a (цм). 1 бод  

Укупно: 3 бода  
 
10. 
За две године је вредност порасла за 

( )56,13,12,1 =⋅ . 1 бод  

Вредност књиге после две године је: 
( ) 880353,12,100023 =⋅⋅  Фт 1 бод  

Пораст је 56%. 1 бод  
Укупно: 3 бода  

 
11. 

0<b  1 бод  
0=b  1 бод  

Укупно: 2 бода
 
12. 
A={1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36} 1 бод Овај бод се даје само ако 

су сви чланови набројани 

B={1; 4; 16} 1 бод Овај бод се даје само ако 
су сви чланови набројани

BA∩ ={1; 4} 1 бод  
=BA \ {2; 3; 6; 9; 12; 18; 36} 1 бод  

Укупно: 4 бода  
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II/A. 
13. а) први начин 

Пошто је 12)1( 22 +−=− xxx , 2 бода Ова 2 бода се не могу 
разложити. 

Једначина за решавањ је: 2)12( 22 =+−− xxx , 1 бод

Бод се даје за 
познавање потребе 
израза у загради. Бод 
се даје и ако 
кандидат посебно не 
напише, али добро 
развија заграду. 

Односно 21222 =−+− xxx  1 бод  

Одатле је 
2
3=x  1бод  

Контрола. 1 бод  
Укупно: 6 бодова  

 

13. a) други начин 
Препознаје идентичност коју треба да примени. 2 бода  

2)1( 22 =−− xx  ⇔  ( )( ) 2)1()1( =−+−− xxxx , 1 бод По 1 бод се даје и 
онда ако кандидат 
посебно не напише, 
али добро развија 
заграду. 

одатле је  ( )( ) 2121 =−+− xxx . 1 бод

одатле је  
2
3=x . 1 бод  

Контрола. 1 бод  
Összesen: 6 бодова  

 

13. б) 
У случају када је x веће од 1 1 бод*  

2)1(lglg =−− xx ⇔ 2
1

lg =
−x
x  1 бод

1 бод се даје за 
тачно примењивање 
идент.  логаритама. 

(из дефиниције логаритма следи да је) 

 100
1
=

−x
x  1 бод  

Односно )1(100 −= xx  1 бод  

Одатле је ( )01,1
99

100 ≈=x  1бод  

Контрола. 1 бод  
Укупно: 6 бодова  

Бод означен са * се даје и у случају да добијени корен добија на основу замене у 
почетну једначину. 
 



 

írásbeli vizsga 0911 6 / 12 2011. május 3. 

Matematika szerb nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
14. 
Телефонски број се састоји од 7 цифара, значи 
од једне колоне које се састоји од 4 и друге од 
3 броја. 

1 бод По 1 бод се даје и у 
случају да кандидат 
ове претпоставке 
само користи 
приликом решавања. 

Постоје два случаја која се у суштини битно 
разликују: прва цифра је или из средње колоне, 
или из колоне која је на страни. 

1 бод

Први случај 
Ако број почиње цифром из средње колоне – 
пошто је наведено да не почиње са 0 – прва 
цифра може бити изабрана на три начина. 

1 бод  

Редослед 4 цифре је могућ на 18!33 =⋅  начина 1 бод  
Затим после 4 цифре следе 3 цифре или из прве, 
или треће колоне. 3 цифре се у сваком случају 
могу написати у редоследу на  6!3 =  начина. 

1 бод  

Из тога следи да је број седмоцифрених 
телефонских бројева: 

( )2162!3!33 =⋅⋅⋅  
2 бода

Ако не спомене обе 
могућности, даје се 
1 бод. 

Други случај 
Прве три цифре телефонског броја су од цифара 
из прве колоне. Њихов редослед може бити на 
3!=6 начина, и у случају било ког распореда за 
њима следује распоред 4 цифре (из средње 
колоне) на 24!4 =  начина. 

1 бод  

Број таквих телефонских бројева је ( )144!4!3 =⋅  2 бода  
Слично се добија за телефонски број који 
почиње цифрама из треће колоне, па је  
( )144!4!3 =⋅  

1 бод  

Задовољавајући свим наведеним условима, број 
седмоцифрених телефонских бројева је 

504144144216 =++  
1 бод  

Укупно: 12 бодова  
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15. a) 
 

има само 
максимум 

има само 
минимум 

има и максимум 
и минимум 

нема граничну 
вредност 

g j f h; m 
 
 
1 бод за тачно уписано слово под којим се функција 
налази, свако слово се уписује само једном. 5 бодова  

Összesen: 5 бодова  
 

15. б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 бода

1 бод ако зна да је 
график функције 
крива параболе 
отворене на горе. 
 
1 бод, тачка осе на 
добром месту 
означена. 
 
1 бод ако узме у обзир 
дату област 
дефинисаности. 

Скуп вредности [ ]5;4− . 2 бода

Ако кандидат не узме 
у обзир дату област 
дефинисаности, 
добија највише 1 бод. 

Од решења једначине ( ) 0=xk , (решења су 1 и 5), 
само 1 се налази у области дефинисаности, дакле 
то је нула функције. 

2 бода

Ако кандидат напише 
оба решења једначине  
( ) 0=xk  као нуле 

функције, даје му се 
највише 1 бод. 

Укупно: 7 бодова  
 

x 

y 

1 

1 
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II/A. 
16. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Троуглови ABD и CBE су слични, 2 бода  
јер су им углови једнаки у паровима (темени 
углови, односно наизменични углови). 1 бод  

Зато је (и однос одговарајућих страница је једнак, 

дакле) 
44
70

42
=BE . 2 бод  

8,66
44
7042 ≈⋅=BE (цм). 1 бод  

Дакле, носећа шипка DE је дугачка ≈109 цм. 1 бод  
Укупно: 7 бодова  

 
16. б) 

У троуглу ABD израчунајмо нпр. угао α применом 
косинусне теореме. 1 бод

Овај бод се даје и ако 
се идеја појављује 
само у поступку 
решавања. 

αcos44512445142 222 ⋅⋅⋅−+= . 2 бода  
Одатле је 0,6179≈αcos , 2 бода  

°≈ 8,51α . 1 бод  
Из правоуглог троугла APC : αsin⋅= ACh , 2 бода  
па је 6,898,51sin114 ≈°⋅≈h  (cm). 1 бод  
Дакле, површина за пеглање се налази на висини 
од ≈ (90+3=) 93цм од пода. 1 бод  

Укупно: 10 бодова  
Величина друга два угла у троуглу ABD је °≈ 7,72β  и ∢ ADB ≈ 55,5°. 
Ако рачуна преко друге носеће шипке, онда се добија 8,895,55sin109 ≈°⋅≈h цм, што 
је заокруживањем такође  90 цм. 
 
 
 

 

α 
44 цм 42 цм 

70 цм 
h 

C E 

P D 51 цм A 

B 
β 

β 

α 

. 
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17. a) први начин 
Укупно је могуће 63 бацања (једнаке верованоће). 1 бод  
a1) добитак је 300 жетона: 
У сва три бацања парни број. То се може десити 
на 33 начина. 

1 бод  

Вероватноћа да играч може да освоји 300 жетона 

је  
8
1

6
3

3

3
=  . 1 бод  

a2) добитак је 500 жетона: 
Прво бацање је број 1, друго паран број и треће 
непаран број. Ово може да се оствари на 33 ⋅  
начина. 

1 бод  

То да је прво бацање 1, друго непаран и треће 
паран број, се такође може остварити на 3·3 
начина. 

1 бод  

Број повољних случајева је )18(3333 =⋅+⋅ . 1 бод  
Вероватноћа да играч може да освоји 500 жетона 

је 
12
1

6
332

3 =⋅⋅  . 1 бод  

a3) добитак је 800 жетона: 
прво бацање је број 3, друга два бацања је 
непаран број. Ово може да се оствари на 3·3 
начина. 

1 бод  

(Пошто се три бацања могу остварити на 63 
начина) вероватноћа да играч може да освоји 800 

жетона је: 
24
1

6
33

3 =⋅ . 
1 бод  

a4) добитак је 2000 жетона: 
Пошто је број повољних случајева 1, 1 бод  

вероватноћа да играч може да освоји 2000 жетона 

је  
216
1

6
1
3 = . 1 бод  

Укупно: 11 бодова  
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17. a) други начин 
a1) добитак је 300 жетона: 
(резултати три бацања су независни једно од 

другог) пошто је 
2
1  вероватноћа за свако бацање 

да буде паран број, 

1 бод  

Зато играч може да освоји 300 жетона са 

вероватноћом од 
8
1

2
1

2
1

2
1 =⋅⋅  . 1 бод  

a2) добитак је 500 жетона: 

Вероватноћа да прво бацање буде 1 је 
6
1 . 1 бод  

Вероватноћа да друго бацање буде паран број, а 

треће непаран број је 
2
1

2
1 ⋅ . 1 бод  

Исто толика је и вероватноћа ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

2
1

2
1  да је друго 

бацање непаран број, а треће паран број. 
1 бод

Или: резултат 
другог и трећег 
бацања са аспекта 
парова може бити 
на 4 начина (п-п, п-н, 
н-п и н-н), а пошто 
је за сваки вероватн. 
једнака, 
вероватноћа 
остварења повољног 
случаја је 0,5. 

Вероватноћа да је једно бацање паран, а друго 

непаран број је 
2
1

2
1

2
1

2
1

2
1 =⋅+⋅ , 1 бод

Тако да играч може да освоји 500 жетона са 

вероватноћом од 
12
1

2
1

6
1 =⋅  . 1 бод  

a3) добитак је 800 жетона: 

Вероватноћа да прво бацање буде 3  је 
6
1 , а да 

друга два бацања буду непаран број је 
2
1

2
1 ⋅ . 

1 бод  

Играч може да освоји 800 жетона са 

вероватноћом од 
24
1

2
1

2
1

6
1 =⋅⋅  . 1 бод  

a4) добитак је 2000 жетона: 

Вероватноћа да у сва три бацања буде 5 је 
6
1 , 1 бод  

(резултати три бацања су независни једно од 
другог,) зато играч може да освоји 2000 жетона са 

вероватноћом од 
216
1

6
1

6
1

6
1 =⋅⋅  . 

1 бод  

Укупно: 11 бодова  
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17. б) 
Комплементни случај серији у којој играч добија, 
је случај када играч не добија жетоне. 2 бода Ова 3 бода се дају и у 

случају да кандидат ове 
идеје само користи 
приликом решавања 
задатка. 

Збир вероватноћа догађаја и комплементног 
догађаја је 1. 1 бод

Случај да добије је 
216
1

24
1

12
1

8
1 +++ , 1 бод  

значи 
216
55

216
1

216
9

216
18

216
27 =+++  ( 25,0≈ ). 1 бод  

Дакле, вероватноћа да играч не добија (жетоне) је 

)75,0(
216
161

216
551 ≈=− . 1 бод  

Укупно: 6 бодова  
 
 

18. a) први начин 

Број колачића је садржилац бројева 16 и 18. 1 бод

Овај бод се даје и у 
случају ако се идеја 
само испољава током 
решавања задатка. 

Најмањи заједнички садржилац бројева 16 и 18 је 
број 144. 2 бода  

Зато је број колачића садржилац броја 144. 1 бод

Овај бод се даје и у 
случају ако се идеја 
само испољава током 
решавања задатка. 

Између бројева 400 и 500 се налази само 3 · 144. 1 бод  
Број колачића је 432. 1 бод  

Укупно: 6 бодова  
 

18. a) други начин 
Ако је једна девојчица испекла n комада 
колачића, а један дечак добио k комада, број 
колачића се може израчунати са 16n и 18k начина, 
значи  kn 1816 = . 

1 бод  

(Одавде је 
8

9kn = . Пошто су n и k позитивни цели 

бројеви и 1)8;9( =  , следи) k је дељиво са 8.  
2 бода  

Број колачића је између бројева 400 и 500, па је 
50018400 << k , azaz 2723 ≤≤ k . 1 бод  

У интервалу је само 24 дељиво са 8, па је 24=k . 1 бод  
Дакле, број колачића је 2418 ⋅ , односно 432. 1 бод  

Укупно: 6 бодова  
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18. б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скицира модел за решавање задатка (нпр. нацрта 
поглед одгоре, где се виде колачићи у жељеном 
положају). 

2 бод  

Из једнакокраког троугла ABC : 

3125,0
4
25,1sin ==

2
α . 2 бод  

Одавде је °≈ 4,36α  ( oo 42,3641,36 <<α ) 1 бод  

(Пошто је 103609 <<
α

o

, зато) Дани на тањир на 

описани начин може да стави највише 9 комада. 
1 бод  

Укупно: 6 бодова  
 

18. ц) 

Колачић у облику ромба има површину ≈ 9,5 цм2 
(када се гледа одозго). 2 бод

Површину израчунава 
уз помоћ угла који је 
израчунао у 
претходном делу, или 
израчунава дужину 
друге дијагонале ромба 
(≈ 7,6 цм; 1 бод) и 
површину рачуна 
помоћу дијагонала  
(1 бод). 

Површина колачића у облику линдзер-карике 
ππ 2− x22  (цм2). 

1 бод  

5,94 ≈− 2ππ x  1 бод  
99,0≈x . Значи да је полупречник унутрашње 

кружнице линдзер-карике отприлике 1 цм. 
1 бод  

Укупно: 5 бодова  
 
 
 

 
 4 цм 4 цм 

2,5 цм 

C 

B A 

α 
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