
ЧАС 13,14
ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ ЗА 

ТЕСТ ИЗ ОБЛАСТИ: ИЗРАДА  

ЛИНИЈСКИХ АЛГОРИТАМА



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.

13,14

час



1 задатак) Направити алгоритам којим ће се одредити број

секунди у једном дану.

2 задатак) Направити алгоритам којим ће се одредити колико

секунди траје (без заустављања времена ) једна ватерполо утакмица

која траје 4 периода по 8 минута.

 3 задатак) Саставити  алгоритам  којим  се израчунава трајање 

неког филма у секундама, ако он траје А сати и В минута.

 4 задатак) Дат је број дана. Направити алгоритам за одређивање 

колико је то сати, минута и секунди.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



5 задатак) Друго полувреме једне фудбалске утакмице је трајало 45

минута плус зауставно време од 3 минута. Направити алгоритам за

израчунавање колико секунди је трајало то полувреме.

6 задатак) Направити алгоритам којим ће се одредити колико секунди

траје (без заустављања времена) једна кошаркашка утакмица која траје 4

периода по 10 минута.

7 задатак) Два аутомобила крећу један другом у сусрет из два различита

града удаљена А километара. Први аутомобил се креће брзином од X km/h,

а други брзином од Y km/h. Направити алгоритам којим ће се

одредити после колико времена ће се срести ова два аутомобила.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



8 задатак) Два камиона су кренула у сусрет један другом из места А и Б.

Први камион се креће брзином V1, а други брзином V2. Камиони су се

сусрели након Т секунди.

Написати програм који израчунава растојање између места А и Б.

9 задатак) Воз се Т1 секунди кретао брзином од V1 km/h. Затим је

прешао X km брзином од V2 km/h. Направити алгоритам који израчунава

колика је средња брзина воза на пређеном путу.

10 задатак) * Путник А прелази X km/h, а путник В Y km/h. Oба

путника у исто време и из исте тачке почињу кружни обилазак града

дужине S km. Направити алгоритам којим се одређује после колико

времена ће бржи путник сустићи споријег.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



11 задатак) Направити алгоритам за израчунавање површине и обима

круга.

12 задатак) Написати алгоритам за програм који за две задате целобројне

променљиве на стандардни излаз исписује редом њихов збир, разлику,

производ, количник и квадратни корен.

13 задатак) Направити алгоритам којим ће се израчунати обим и

површина једнакокраког правоуглог троугла страница С ( хипотенуза )

и А ( краци ).

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

A

A

C

13,14

час



14 задатак) Направити алгоритам за израчунавање обима и површине

правоуглог троугла катета А и В и хипотенузе С.

15 задатак) * Написати алгоритам за израчунавање површине и

запремине купе:

𝑃 = 𝑟 ∗ 𝜋 ∗ 𝑠 + 𝑟

𝑉 =
𝑟2∗𝜋∗ℎ

3

Уноси се само висина купе и полупречник основе купе.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

A

B

C

(h - висина купе, r - полупречник

основе купе, s -изводница омотача

купе)

13,14

час



16 задатак) 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

17 задатак) ** Написати алгоритам за програм који израчунава

аритметичку и геометријску средину два броја.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



18 задатак) * Правоугаони под дужине A метара и ширине B метара треба

излепити плочицама. Плочице су квадратног облика дужине странице X

центиметара. Направити алгоритам за одређивање броја плочица којим

треба излепити под.

19 задатак) Саставити алгоритам којим се израчунава просечна оцена S,

ученика неког одељења из математике. У одељењу је A ученика добило

петице, В ученика четворке, а С ученика тројке. Јединица и двојака није

било.

20 задатак) Написати алгоритам за програм који помаже мењачу у раду,

тако што од њега тражи да унесе дневни курс евра и суму у еврима коју

треба претворити у динаре, а затим одштампа добијени износ у динарима за

замењену валуту.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



21 задатак) ** Написати алгоритам за програм који олакшава касирки

враћање кусура, тако што од ње тражи да унесе колико купац треба да

плати и колико пара је дао. Као излаз, програм исписује колико динара и

колико пара касирка треба да врати купцу.

Напомена: Ако купац треба да плати 156.50 динара, а дао је 160.00

динара, програм као резултат треба да испише 3 динара и 50 пара.

22 задатак) Израчунати колико је времена потребно звуку да од места

удара грома стигне у место удаљено 25 km, ако је брзина звука у ваздуху

340 m/s.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



23 задатак) Израчунати колико је времена потребно светлости са Сунца

да стигне на Земљу, ако је брзина светлости 300 000 m/s, а средње

растојање између Земље и Сунца 149 600 000 km.

24 задатак) Јабука пада са дрвета. Направити алгоритам за

израчунавање брзине којом јабука удара у тло ако пада X секунди ( g = 9,81

m/s2).

25 задатак) ** Унети угао у степенима. Написати алгоритам за програм

којим се дати угао изражава у степенима, минутама и секундама.

Напомена : 1О = 60' , 1' = 60'' . Нпр. за унети угао 45.2345, програм треба

да испише 45 степени, 14 минута, 4.2 секунде.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



 26 задатак) Написати алгоритам за програм који омогућава превођење

температуре дате у Келвинима у температуру у Целзијусима.

Напомена: Тc = Тk − 273.15, где је Тk – температура у Келвинима, а Тc –

температура у Целзијусима.

 27 задатак) Написати програм који омогућава превођење температуре дате

у Фаренхајтима у температуру у Целзијусима.

Напомена: Тc = (Тf – 32) / 1.8, где је Тf – температура у Фаренхајтима, а Тc –

температура у Целзијусима.

 28 задатак) Направити алгоритам за израчунавање Кулонове силе између

два наелектрисана тачкаста тела наелектрисања Q1 и Q2 која се налазе

на међусобном растојању X. Диелектрична константа за дату средину је К.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



 29 задатак) * Дата је капацитивност три кондензатора С1, С2 и С3.

Направити алгоритам за израчунавање њихове еквивалентне капацитивности

Се (реципрочна вредност еквивалентне капацитивности једнака је збиру

реципрочних вредности појединачних капацитивности):

1/Ce=1/C1+1/C2+1/C3.

 30 задатак) Унети вредност отпорности за четири отпорника. Израчунати

еквивалентну отпорност која може заменити ове отпорнике ако су они везани

редно.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



 31 задатак) Дата је вредност отпорности за два отпорника. Израчунати

еквивалентну отпорност која може заменити ове отпорнике ако су они везани

у паралелну везу.

 32 задатак) Потрошено је X киловата струје по цени од 2,3 динара и Y

киловата струје по цени од 3 динара. На цео износ у динарима се додаје 18%

ПДВ-а. Колико износи укупан рачун?

 33 задатак) Унети цене за три производа А, В, С. Направити

алгоритам за израчунавање рачуна који треба платити, ако се купи 3

комада првог, 4 комада другог и 8 комада трећег производа. На израчунату

цифру се додаје 17% пореза.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



 34 задатак) У продавници је продато X стрипова по цени од 120

динара и Y новина по цени од 45 динара. Порез на штампу се плаћа у износу

од 9%. Направити алгоритам за израчунавање укупног пазара.

 35 задатак) 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.

 36 задатак) 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?

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



 37 задатак) Кроасан кошта x динара. Прво поскупи 10%, а потом појефтини

10%. Колика ће бити крајња цена тог кроасана?

 38 задатак) Бициклиста креће на равној стази брзином X km/h. Прво убрза

17%, а затим успори 9%. Направити алгоритам којим ће се одредити крајња

брзина бициклисте.

 39 задатак) Производ кошта С динара. Одлуком власника он поскупи 17%.

После одлуке власника инспекција донесе одлуку о смањењу цене за 12%.

Направити алгоритам за одређивање крајње цене производа.

 40 задатак) ** Ако  риба  кошта  X  динара  по килограму, а приликом њене 

обраде од   ње   отпада   48%   као    некорисно,   направити   алгоритам   за 

израчунавање   колико   ће   коштати   килограм  добијеног  корисног меса ако 

је купљено и обрађено А килограма рибе.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



41 задатак) Неко је купио FERARI по цени од А динара. На ту цену је

платио порез на луксуз у износу од 23%. Затим је купио и FIAT по цени од

В динара. На овај аутомобил је добио умањење цене од 8%.

Направити алгоритам за израчунавање колико је новца потрошио за оба

возила.

42 задатак) Тркач се креће брзином од А km/h X сати. Затим убрза 12% и

том брзином се креће Y сати. Направити алгоритам за израчунавање

растојања које је прешао тркач.

43 задатак) ** Написати алгоритам за програм који израчунава суму

цифара у унетом целом троцифреном броју.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час



44 задатак) ** Написати алгоритам за програм који израчунава суму

цифара у унетом целом четвороцифреном броју.

45 задатак) ** Написати алгоритам за програм који израчунава производ

цифара датог троцифреног целог броја br.

46 задатак) ** Написати алгоритам за програм који израчунава производ

цифара датог четвороцифреног целог броја br.

47 задатак) ** Написати алгоритам за програм који у унетом

петоцифреном броју израчунава разлику прве и последње цифре.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
13,14

час

НАПОМЕНА: Задаци означени са једном звездицом спадају у групу средње

тешких задатака, а задаци означени са две звездице у групу тешких задатака.


