
А  ГРУПА
 Ниво 2
1.  Израчунати површину и запремину ваљка ако је  полупречник основе 3cm и 
висина 4cm.
 Ниво 3
2.  Површина  основе  ваљка  је  25π cm2 ,  а  запремина  ваљка  је  100π cm3 . 
Израчунај обим осног пресека ваљка. 
 Ниво 4

3.Ако се бројиоцу неког разломка дода 2, а имениоцу дода 4, добија се разломак 
5
9

. 

Ако се од бројиоца одузме  1,  а имениоцу дода  5 добије се разломак  
1
5

. Који је то 

разломак?
Ниво 5
4. Израчунај површину ваљка описаног око правилне четворостране призме чија 
је ивица основе 4cm а висина H= 6cm.
Џокер задатак
5.Ваљак  је  пресечен  са  равни  која  је  паралелна 
његовој  оси,  на  растојању 2cm од  осе. Та раван  на 
базама  ваљка  одсеца  лук  од 120 ˚ .Дијагонала 
пресека је 8√3 cm. Израчунати површину пресека.



Б  ГРУПА
 Ниво 2
1.  Израчунати површину и запремину ваљка ако је  полупречник основе 3cm и 
висина 4cm.
 Ниво 3
2. Површина основе ваљка је 36π cm2 , а запремина ваљка је 72π cm3 . Израчунај 
обим осног пресека ваљка.
 Ниво 4
3. Ако се бројиоцу неког разломка дода 1, а имениоцу одузме 1, добија се разломак 

3
4

. Ако сe и бројиоцу и имениоцу одузме 1, добије се разломак 
1
2

. Који је то 

разломак.
Ниво 5
4. Израчунај запремину ваљка уписаног у правилну шестострану призму чија је 
ивица основе 4cm а висина H= 6cm.
Џокер задатак
5. Квадрат странице 4cm ротира око осе која је од центра 
квадрата удаљена р= 3cm. Одреди запремину тела ако је 
оса паралелна страници квадрата.
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