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Aпстракт 

 

Измене наставног плана и програма предмета рачунарство и информатика за гимназије донела је 

поглавље увод у алгоритме у први разред. Улога овог поглавља је да ученике постепено уведе у садржај 

овог предмета у трећем разреду, где се током целе школске године изучава програмирање. Циљ овог 

излагања је да представи један од могућих начина како реализовати часове применом неког од 

окружења за блоковско програмирање. Посебан акценат у оквиру овог излагања биће и на анализи 

псеудокода као наставне методе којом се подстиче развој алгоритамског размишљања.  

 

Зашто је битан алгоритамски начин размишљања? 

 

Изучавање вештине програмирања не смемо везивати искључиво за оне ученике који ће се 

касније у животу професионално бавити програмирањем. Програмирање је математичка дисциплина која 

у потпуности код ученика развија доследност, дисциплину, логичко и апстрактно мишљење. Са тим у 

вези, основне елементе програмирања требало би да усвоје сви ученици без обзира на њихово будуће 

професионално опредељење.    

Појам и примери алгоритама 

 

У циљу бољег разумевања појма алгоритма било би добро ученике упознати са алгоритмима неких 

порступака из реалног живота, као и неколико поступака из математике. 

 

Подизање новца са банкомата 

 

1. Унеси картицу у читач како је приказано на слици.  

2. Унеси PIN кôд.  

3. Ако банкомат пријави да је PIN кôд погрешно унет, иди на корак 2.  

4. Ако банкомат нуди могућност избора језика, онда одабери један од понуђених језика.  

5. Одабери опцију подизања новца.  

6. Ако имаш више рачуна, одабери онај са којег желиш да подижеш новац.  

7. Одабери један од понуђених износа (200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 динара) или опцију 

за слободан узнос износа.  

8. Ако си одабрао опцију за слободан унос, онда унеси износ који желиш да подигнеш.  

9. Унеси да ли желиш потврду о трансакцији.  

10. Сачекај обраду трансакције 

11. Узми картицу  

12. Узми новац  

13. Ако си одабрао да желиш потврду о трансакцији, онда узми потврду о трансакцији. 

 

Отварање веб-мејл налога 

 

1.У прегледач веба унеси адресу веб-мејл сервиса.  



2. Уноси жељено корисничко име све док не унесеш име које није заузето. 

3. Уноси своју лозику све док добијаш поруку да је лозинка преслаба. 

4. Уноси лозику у поље за потврду лозинке све док се она не поклопи са првобитно унетом лозинком.  

5. Унеси своје остале податке (име, презиме, датум рођења, пол и слично).  

6. Проучи услове коришћења и ако си сагласан са њима, штриклирај поље којим потврђујеш да се са 

њима саглашаваш.  

7. Ако желиш да примаш промотивне поруке, штриклирај одговарајуће поље. 

 

  

„Шта је резултат извршавања овог кода?“ 

 

Често ученици постављају питање зашто се учи неки програмски језик а не неки други. Да ли је 

избор језика који се учи на освном курсу програмирања пресудан? Суштински, након основног курса 

најбитније је да ученици овладају елементарним алгоритмима, да их разумеју, да умеју да их 

идентификују у конкретном проблему и примене. За ово није пресудан програмски језик. Ученици на 

почетном нивоу могу и да не изучавају ни један конкретан програмски језик, а да опет имају добра 

постигнућа. Важно је усвојити основне концепте и добро их разумети. У том циљу ученицима на почетном 

ниво можемо понудити и псеудокод као једно од могућих решења.  

Вештином програмирања се овладава тако што се у почетку анализирају готова решења. Велики је 

успех научити ученике да могу да одговоре на питање – „Шта је резултат извршавања овог кода?“ Не 

треба очекивати од почетника да одмах пишу своје програме, добар почетак је анализа и разумевање већ 

написаних програма. У ту сврху нам може послужити псеудокод. Пожељно је ученицима давати што више 

малих примера и тражити анализу кода, односно одговор на питање ште је резултат извршавања неког 

програма. 

 

Анализирати псеудокод и одговорити на питање шта је резултат извршавања следећег кода: 

 

Сабирање бројева 

 

zbir := 0  
dok nisi čuo sve brojeve, radi sledeće:     

ako si čuo broj x, onda neka je          
zbir := zbir + x  

saopšti zbir 
 

Степеновање 

 

s := 1,  
i := 0  
dok je i < n radi sledeće:    
  s := s·x    
uvećaj i za 1  
ispiši s 
 

Еуклидов алгоритам за НЗД 

 

učitaj a i b  
dok je b > 0 radi sledeće:      

tmp := b      



b := a mod b      
a := tmp  

ispiši a 

 

Дељење бројева 

 

r := a;  
q := 0; 
dok je r >= b radi sledeće: 

r := r - b;  
q := q + 1; 

 

 

Множење бројева 

               

p := 0; i := 0;        
dok je i < a radi sledeće:               

p := p + b;  
i := i + 1;   

 

Максимум пет елемената 

 

broj := unesi_broj  
maksimum := broj  
i := 1  
dok je i < 5 radi sledeće  

broj := unesi_broj  
ako je broj > maksimum onda    

maksimum := broj i := i + 1  
saopšti maksimum 

 

Када су ученици савладали овај део, тј. када умеју да анализирају већ готове примере алгоритама, 

можемо да их упознамо са неким од окружења, као што је на пример Scratch и да пред њих ставимо 

задатак самосталног креирања програма. Следећи сегмент није осмишљен као туторијал окружења 

Scratch, већ као методичка јединица која даје оправдање зашто би поједине примере требало показати 

ученицима. 
  

 

 

Блоковско програмирање 

 

Једно од окружења која можемо користити у првом разреду гимназије је Scratch. Настао је на 

престижном Масачусетском технолошком институту (MIT) у Бостону и бесплатно је доступан свима. 

Његове верзије постоје за све водеће оперативне системе (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X), а веома 

популаран начин коришћења система Scratch данас је из прегледача веба (систему се може приступити на 

адреси http://scratch.mit.edu, одакле се може или користити преко веба, или преузети и инсталирати на 

локални рачунар). 

Scratch је окружење које се може користити за различите намене, као што је креирање анимација, 

филмова, презентација, у почетним фазама учења програмирања. Scratch је једноставан за коришћење, 



ученици самостално могу да истражују окружење и 

користити за имплементацију стандардних

шарено окружење делује прикладније у настави програмирања у основној школи, у примерима

следе можемо видети да га сасвим оправдано

 

Пример 1: 

Превођење центиметара у инче 

Написати програм који висину дату у центиметрима преводи у 

 

Анализа задатка: 

Ово је пример елементарног задатка

података применом неке математичке формуле и на крају се израчунати резултат исписује. 

Даље, радећи овај задатак ученици ће се упознати са начином 

променљивих. У овом примеру постојаће три помоћне бројевне променљиве (

центиметре, стопе и инче). 

Што се тиче упознавања са окружењем, ученици ће радећи овај пример увидети да се

започиње кликом на зелену заставицу, што се у делу за писање скрипта означава на

коме пише „Када се кликне на (слика зелене заставице

ученици ће усвојити да се подаци чувају у променљивама, а да се

дефинишу у групи Подаци, као и да је за комуникацију са корисником потребно користити опције 

Осећаји. За опис коришћених математичких формула користе

  

 

 

Пример 2: 

Написати програм тако да мачак црта квадрат.

 

Анализа задатка: 

Ово је пример задатка где се ученици

како се ликови могу кретати коришћењем опција из групе 

оставља траг приликом кретања, а подршка за цртање се налази у групи 

 

ученици самостално могу да истражују окружење и брзо га савладају, а са друге стране, могуће га је 

стандардних алгоритама програмирања на почетном нивоу.

шарено окружење делује прикладније у настави програмирања у основној школи, у примерима

следе можемо видети да га сасвим оправдано можемо користити и у гимназији у првом разреду.

Конверзија 

 

висину дату у центиметрима преводи у стопе и инче. 

а у оквиру кога се примењује учитавање податак

меном неке математичке формуле и на крају се израчунати резултат исписује. 

Даље, радећи овај задатак ученици ће се упознати са начином чувања података у програму, тј. употребом 

У овом примеру постојаће три помоћне бројевне променљиве (

Што се тиче упознавања са окружењем, ученици ће радећи овај пример увидети да се

започиње кликом на зелену заставицу, што се у делу за писање скрипта означава на

слика зелене заставице)“, који се налази у групи 

подаци чувају у променљивама, а да се променљиве у окружењу 

као и да је за комуникацију са корисником потребно користити опције 

них математичких формула користе се опције групе Оператори

Нацртај квадрат 
мачак црта квадрат. 

ученици упознају како да користе координатни систем

како се ликови могу кретати коришћењем опција из групе Креатње. Такође, Scratch 

, а подршка за цртање се налази у групи Оловка. 

брзо га савладају, а са друге стране, могуће га је 

почетном нивоу. Иако ово 

шарено окружење делује прикладније у настави програмирања у основној школи, у примерима који 

можемо користити и у гимназији у првом разреду. 

података, затим обрада 

меном неке математичке формуле и на крају се израчунати резултат исписује.  

података у програму, тј. употребом 

У овом примеру постојаће три помоћне бројевне променљиве (променљива за 

Што се тиче упознавања са окружењем, ученици ће радећи овај пример увидети да се сваки програм 

започиње кликом на зелену заставицу, што се у делу за писање скрипта означава наношењем блока на 

, који се налази у групи Догађаји. Такође, 

променљиве у окружењу Scratch 

као и да је за комуникацију са корисником потребно користити опције групе 

Оператори. 

 

ни систем. Такође, упознају се 

Scratch даје могућност да лик 



Пример 3: 

(Гранање) 

Написати програм у коме ће бити могуће померати мачка по позорници коришћењем стрелица на 

тастатури. Притом, позадина треба да буде слика из природе на којој се јасно види хоризонт и мачак 

треба да мења положај тела у зависности од тога да ли је испод ил

треба да заузме положај у коме лети, а испод треба да заузме положај у коме се спрема да полети).

Такође, мачак мења и изглед костима у зависности да ли се налази изнад или испод  хоризонта.

 

 

Анализа задатка: 

Ово је пример задатка где се користи гранање. У зависности од висине мачак ће променити свој кости

Висину на којој се мачак налази треба проверити након сваке промене положаја мачка

понављали кôд, употребићемо технику разглашавања догађаја. Сваки пут када се мачак помери 

разгласићемо нови догађај провери висину. 

Такође, у оквиру овог задатка ученици 

лево, десно. Подршка за ово налази се у групи 

Позадине. У оквиру овог задатка ученици се сусрећу и са костимима. Костими су заправо слике које 

најчешће представљају различите положаје главног лика. Постоји велики број ових слика у библиотеци, 

но корисник увек може и сам да креир

 

Летећи мачак 

 

програм у коме ће бити могуће померати мачка по позорници коришћењем стрелица на 

тастатури. Притом, позадина треба да буде слика из природе на којој се јасно види хоризонт и мачак 

треба да мења положај тела у зависности од тога да ли је испод или изнад хоризонта (изнад хоризонта 

треба да заузме положај у коме лети, а испод треба да заузме положај у коме се спрема да полети).

Такође, мачак мења и изглед костима у зависности да ли се налази изнад или испод  хоризонта.

Ово је пример задатка где се користи гранање. У зависности од висине мачак ће променити свој кости

Висину на којој се мачак налази треба проверити након сваке промене положаја мачка

технику разглашавања догађаја. Сваки пут када се мачак помери 

разгласићемо нови догађај провери висину.  

ученици се упознају како да контролишу лик преко стрелице на горе, доле, 

лево, десно. Подршка за ово налази се у групи Догађаји. Промену позадине могуће је 

У оквиру овог задатка ученици се сусрећу и са костимима. Костими су заправо слике које 

најчешће представљају различите положаје главног лика. Постоји велики број ових слика у библиотеци, 

може и сам да креира нови кости. 

 

програм у коме ће бити могуће померати мачка по позорници коришћењем стрелица на 

тастатури. Притом, позадина треба да буде слика из природе на којој се јасно види хоризонт и мачак 

и изнад хоризонта (изнад хоризонта 

треба да заузме положај у коме лети, а испод треба да заузме положај у коме се спрема да полети). 

Такође, мачак мења и изглед костима у зависности да ли се налази изнад или испод  хоризонта. 

Ово је пример задатка где се користи гранање. У зависности од висине мачак ће променити свој костим. 

Висину на којој се мачак налази треба проверити након сваке промене положаја мачка. Да не бисмо 

технику разглашавања догађаја. Сваки пут када се мачак помери 

преко стрелице на горе, доле, 

Промену позадине могуће је подесити у групи 

У оквиру овог задатка ученици се сусрећу и са костимима. Костими су заправо слике које 

најчешће представљају различите положаје главног лика. Постоји велики број ових слика у библиотеци, 



Пример 4: 

Напишимо програм који насумично одређује тежине три јабуке, подешава величину јабука на екрану тако 

да пропорционално одговара њиховој тежини, а затим из

и њајмању и највећу тежину. 

Анализа задатка: 

Циљ овог задатка је да ученици науче да израчунају суму три броја, њихову аритметичку средину, као и 

најмањи, односно највећи број од дата три.

 

 

 

Пример 5: 

Постави највећу јабуку у чинију!
 

 

Статистика јабука 

 
Напишимо програм који насумично одређује тежине три јабуке, подешава величину јабука на екрану тако 

да пропорционално одговара њиховој тежини, а затим израчунава укупну тежину јабука, просечну тежину 

науче да израчунају суму три броја, њихову аритметичку средину, као и 

најмањи, односно највећи број од дата три. 

Постави највећу јабуку у чинију! 

 

Напишимо програм који насумично одређује тежине три јабуке, подешава величину јабука на екрану тако 

рачунава укупну тежину јабука, просечну тежину 

науче да израчунају суму три броја, њихову аритметичку средину, као и 



Написати сада програм у коме се кориснику  приказују три јабуке случајно одабране величине и од њега 

се тражи да највећу од њих убаци у корпу. Постоји дугме којим се проверава да ли је задатак коректно 

урађен, постоји дугме којим се открива тачно решење и постоји дугме којим се јабуке уређују по 

величини.  

Анализа задатка: 

Циљ овог задатка је да ученик одреди највећи број од дата три (тежину највеће јабуке), као и да запамти 

која од дате три јабуке је била најтежа (уз променљиву у којој се памти вредност максимума, уводимо и 

променљиву у којој се памти позиција максимума и ажурирамо је када год ажурирамо вредност). 

У овом задатку је такође битан детаљ дугме које ређа јабуке по величини, што суштински од ученика 

захтева примену једне варијанте алгоритма тзв. сортирања селекцијом који прво доводи најмањи 

елемент на првом место, затим други по величини на друго и тако даље, све док се сви елементи не 

уреде. Ово ћемо реализовати тако што ћемо први елемент упоредити са другим и ако је други мањи, 

разменићемо им места. Након тога, исти поступак ћемо применити на први и трећи елемент. Након та два 

поређења и након евентуалних размена, на првом месту ће се налазити најмања вредност. Након тога, 

исти поступак ћемо применити на други и трећи елемент, чиме ћемо постићи да је други елемент мањи 

од трећег, чиме су сва три елемента уређена неопадајуће. Такође, овде примењујемо и алгоритам 

размене две вредности уводећи помоћну променљиву. 

 

.  

Пример 5: 

Распореди јабуке у што мање чинија! 

Написати програм у коме су дате 4 јабуке насумично одабраних тежина (између 20 и 120 грама) и 

четири чиније чија је максимална носивост 150 грама. Задатак корисника је да распореди јабуке у 

што је мањи број чинија могуће, тако да ни у једној чинији тежина не буде већа од дозвољене. 



Игра нуди дугме за проверу коректности решења, али и дугме помоћ помоћу којег се кориснику 

приказује једно оптимално решење.  

Анализа задатка: 

 За успешно решавање овог задатка потребно је поређати јабуке од најтеже до најлакше, дакле 

примењујемо алгоритам сортирања. Јабуке не морају бити визуелно распоређене по тежини, али 

је потребно да ученик интерно запамти која по реду јабука је натежа, односно која бука је друга 

по тежини и тако редом. 

Централни део задатка је проналажење оптималног распореда јабука. Опишимо сада централни 

алгоритам који ће оптимално распоредити јабуке и попунити листу чиније. Уз то, увешћемо и 

променљиву која ће памтити најмањи број чинија потребан да се све јабуке распореде. 

Једноставности ради, тежине јабука ћемо на почетку представити помоћу четири променљиве. 

Ако је збир ове четири вредности мањи или једнак носивости чиније (није већи од њен), тада се 

све јабуке могу распоредити у једну чинију. Ако се јабуке могу распоредити у две чиније тада се 

или три најлакше јабуке могу спаковати заједно, а најтежа јабука се пакује сама или се могу 

спаковати најлакша и најтежа јабука заједно у једну чинију, а средње две јабуке у другу. Заиста, 

ако би се, на пример, могле спаковати најтеже две у једну чинију и најлакше две у другу, тада се 

могу разменити друга по величини и најлакша и чиније и даље бити коректно попуњене (чинија у 

којој је најтежа јабука је само још олакшана, док је чинија у којој су сада друга и трећа јабука 

коректне тежине јер је она лакша од чиније у којој су биле прва и друга, а то је по претпоставци 

била коректна чинија). Ако паковање у две чиније није могуће, а јесте у три чиније, онда је могуће 

спаковати најлакше две јабуке заједно. На крају, ако је збир најлакше две јабуке већи од 

капацитета чиније, онда је неопходно употребити све четири чиније (по бројевим датим на 

почетку задатка, гарантовано је да свака јабука може стати сама у сваку чинију). 

 

 


