
Питања за програмирање – II разред
за ванредне ученике

1. решавање проблема помоћу рачунара
2. алгоритамско решавање проблема, елементи алгоритма
3. фазе у изради програма
4. Шта је променљива
5. типови података: int, float, double
6. структура програма
7. директиве
8. scanf,улазна конверзија
9. printf, излазна конверзија
10.наредба додељивања
11.аритметички оператори
12.изрази
13.Линијска структура
14.Разграната структура
15.Циклична структура
16.Написати програм који одређује већи од два броја
17.Написати програм који одређује да ли је број већи од нуле
18.Написати програм који одређује да ли је број паран
19.Написати програм који ако је a>b израчунава њихов збир, а у супротном 

разлику
20.Написати програм који решава квадратну једначину
21.Написати програм који на основу редног броја дана исписује име дана
22.Напиши програм који ће пронаћи максимум три цела броја унета преко 

тастатуре.
23.Написати програм који за a>0 и a>b израчунава zbir=a+b, a за a>0 и a<b 

израчунава razlika=a-b.
24.Написати програм који на улазу има природан број n и природан број a. 

Ако су оба непарна рачуна се збир s1=n+a а ако је један паран, а други 
непаран, рачуна се s2=√n2+a2

25.Написати  програм  који  израчунава  вредност  следеће  функције:
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26.Написати  програм  за  израчунавање  укупног  електричног  отпора  R  у 

колу.  Коло  може  бити  редне  или  паралелне  везе  и  састоји  се  од  два 
отпорника, R1 и R2.

27.Написати програм за одређивање решења линеарне једначине Ax+B=0
28.Написати програм за израчунавање обима и површине троугла за задате 

координате три тачке уз испитивање услова колинеарности тих тачака.
29.Написати програм који за унети број од 1 до 5 исписује словима који је то 

број
30.Написати програм за израчунавање збира цифара било ког броја већег од 

1 и мањег од 1000. Дати број се уноси са тастатуре.
31. Написати програм који исписује бројеве од n до 1.
32. Написати програм који израчунава производ првих n бројева (n!)
33.Написати  програм  који  израчунава  аритметичку  средину  n  унетих 

бројева.
34.Написати програм који штампа таблицу степена броја 3 (од 30 до 37 ).



35.Написати програм који штампа табелу целих бројева, њихових квадрата и 
кубова на интервалу од n до m.

36.Написати програм који штампа табелу i i2 lni ctgi за i=17 до i=30
37.Написати програм који одређује збир парних од n унетих бројева.
38.Написати програм који броји колико је међу унетих n бројева дељиво са 

7.
39.Написати  програм  у  који  уносимо  n  целих  бројева,  а  он  одређује  и 

штампа бројеве дељиве са задатим бројем k.
40.Написати програм у који уносимо g,n,k. Зa свако i од 1 до n израчунати и 

одштампати u=g+
g⋅k
i

⋅100

41.Написати програм који  учитава бројеве  у  опсегу од  1 до  100 а  затим 
сабира парне бројеве. Учитавање бројева траје све док се не унесе број 
који није у опсегу од 1 до 100.

42.Написати програм за штампање свих степена броја два, који нису већи од 
унапред задате границе која је веца од броја 2

43.Написати програм за учитавање n реалних бројева и штампање највећег 
и најмањег броја

44.Написати  програм  за  налажење  свих  троцифрених  бројева,  који  су 
једнаки збиру кубова својих цифара

45.Написати  програм  за  израчунавање  суме  квадрата  парних  бројева  у 
опсегу од броја n до броја m (n и m се уносе са тастатуре, n<m)

Препоручена литература:
– Момчило  Ранђеловић,  Живко  Тошић  -  „Програмирање  за  II  разред 

електротехничке школе”
– чланци  са  блога  Рачунари  и  програмирање (Програмирање  C  –  други 

разред)
– било који уџбеник који покрива увод у програмски језик C

За  израду  задатака  можете  користити  било  које  развојно  окружење. 
Препоручујем Code Blocks, а упутство за коришћење овог развојног окружења 
имате на блогу (CodeBlocks)

http://racunariprogramiranje.wordpress.com/2012/09/22/codeblocks/
http://racunariprogramiranje.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-c-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/
http://racunariprogramiranje.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-c-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/
http://racunariprogramiranje.wordpress.com/

