
ЧАС 10
АЛГОРИТМИ СА ПРОСТОМ

ЛИНИЈСКОМ СТРУКТУРОМ.



ПОДСЕТНИК

Основна особина линијских алгоритамских структура је да

при једном извршавању алгоритма долази само до једног

извршавања сваког алгоритамског корака и то у оном редоследу

који је и записан.

То значи да је редослед алгоритамских корака унапред

дефинисан и не може бити мењан у току рада алгоритма.

Ове структуре се састоје од улазних корака, корака обраде и

излазних корака.

10
час



ПРИМЕР 5

Дат је број дана. Направити алгоритам 

за одређивање колико је то сати, 

минута и секунди.

10
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
10
час



У овом случају смо морали користити три обраде, пошто се

резултат сваке претходне користи у наредној обради.

Због тога нисмо могли све свести на само једну обраду!

10
час



ПРИМЕР 6

Кроасан кошта x динара. Прво поскупи 

10%, а потом појефтини 10%. Колика 

ће бити крајња цена тог кроасана?

10
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
10
час



У овом задатку смо видели опасност коју са собом може да носи

прерано закључивање.

Првобитна цена кроасана увећана за 10%, након умањења од такође

10%, не значи повратак цене на њену првобитну вредност.

Због тога је потребна прецизна израда алгоритма строго по

условима задатка како не би дошло до грешака у програму!

10
час



ПРИМЕР 7

Унети цене за три производа. На

вредност првог производа додати

порез од 8%, а на вредност другог и

трећег порез од 18%. Израчунати

укупну цену за сва три производа.

10
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
10
час



ПРИМЕР 8

Унети вредност отпорности за четири

отпорника. Израчунати еквивалентну

отпорност која може заменити ове

отпорнике ако су они везани редно.

10
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
10
час



Следеће примере урадити за домаћи за следећи час (на основу

претходно урађених примера):

Пример 9: Дата је вредност отпорности за два отпорника.

Израчунати еквивалентну отпорност која може заменити ове

отпорнике ако су они везани у паралелну везу.

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК



Пример 10: Рачун за утрошену воду се израчунава тако што се

количина потрошене воде помножи са ценом по литру. На ову

вредност се додаје и фиксни износ који представља додатак за

одржавање акумулационих језера. На крају се на добијену вредност

додаје порез који износи 8%. Ако једно домаћинство утроши X

литара воде и ако цена по литру износи А динара, колики износ то

домаћинство треба да уплати на рачун водовода?

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК



Пример 11: Написати алгоритам за израчунавање површине и

запремине купе:

𝑃 = 𝑟 ∗ 𝜋 ∗ 𝑠 + 𝑟

𝑉 =
𝑟2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ

3

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК

h - висина купе,

r - полупречник основе купе,

s - изводница омотача купе



Пример 12: Написати алгоритам којим ће се израчунати растојање

између две тачке дате својим координатама у правоуглом

координатном систему:

А (X1, Y1) и B (X2, Y2)

Растојање између тачака се одређује по формули:

𝑑 = 𝑋1 − 𝑋2 2 + 𝑌1 − 𝑌2 2

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК



Пример 13: Путник А се креће брзином X km/h, а путник В

брзином Y km/h. Оба путника у исто време и из исте позиције почињу

кружни обилазак града по путањи дужине S km. Направити

алгоритам којим се одређује после колико времена ће бржи путник

сустићи споријег.

Пример 14: Воз се кретао Т1 секунди брзином од V1 m/s. Затим је

прешао Х km брзином од V2 m/s. Направити алгоритам којим

израчунава колика је средња брзина воза на пређеном путу.

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК



Пример 15: Јабука виси на грани на висини од h метара од

површине земље. Одредити којом ће брзином јабука ударити у тло

када се, под дејством силе земљине теже (g = 9,81 m/s2), откине од

гране.

 Пример 16: Направити алгоритам којим ће се одредити колико

секунди траје (без заустављања времена) једна хокејашка утакмица

која траје 3 периода по 20 минута.

10
часДОМАЋИ ЗАДАТАК


