
Питања за програмирање – III разред
за ванредне ученике

1. Дефинисање низова
2. Приступање елементима низа
3. Дефинисање функција; параметри и аргументи функција
4. Предаја параметара по вредности; бочни ефекти функција
5. Декларисање показивачких променљивих; приступ подацима помоћу 

показивача
6. Показивачи и низови
7. Дефинисање вишедимензионалног низа (матрице); иницијализација 

матрице
8. Приступање елементима матрице
9. Квадратна матрица
10.Проласци кроз матрицу
11.Дефинисање стринга; иницијализација стринга; приступ елементима 

стринга помоћу индекса
12.Приступ елементима стринга помоћу показивача
13.Модуларно програмирање
14.Дефинисање структуре
15.Структуре и функције
16.Показивачи и структуре
17.Отварање и затварање датотека
18.Рад са текстуалним датотекама
19.Рад са бинарним датотекама
20.Поцизионирање унутар датотеке (директан приступ)
21.Написати програм који израчунава збир елемената низа
22.Написати програм који израчунава збир квадрата елемената низа
23.Написати програм који учитава низ од максимално 50 бројева и рачуна 

њихов просек
24.Написати програм који учитава низ од максимално 50 бројева и рачуна 

њихов максимум и минимум
25.Написати програм који учитава неки низ бројева, а затим исписује само 

његове парне чланове
26.Написати програм који учитава низ од максимално 50 бројева и исписује 

тај низ у обрнутом поретку
27.Написати програм који одређује број позитивних елемента низа
28.Написати програм који одређује збир парних елемента низа
29.Написати програм који елементима низа додаје 5 и приказује нови низ
30.Написати програм који уређује елементе низа од најмањег до највећег
31.Написати програм који учитава низ од максимално 50 бројева и проверава 

да ли се одређена вредност налази у том низу
32.Написати  програм  који  одређује  индексе  минималног  и  максималног 

члана низа. 
33.Ако  је  општи  члан  низа  дат  формулом  ii 2sin+  написати  програм  који 

одређује n-ти члан низа.
34.Написати програм који одређује производ  чланова низа. 

35.Ако  је  општи  члан  низа  дат  формулом  2

1

k
k − ,  за  k⩾1 док  је  за  k=0 

a[0]=1; написати програм који штампа првих n чланова низа.
36.Написати програм у који уносимо матрицу димензија m×n , а након тога 

исписати унету матрицу.
37.Написати програм у који уносимо димензије и елементе матрице целих 

бројева  која  нема  више  од  20  врста  и  колона,  програм  одређује  место 
највећег елемента у матрици и испише добијене резултате.



38.Написати програм у који уносимо елементе квадратне матрице димензија 
не  већих  од  20.  Програм  треба  да  израчуна  збир  елемената  споредне 
дијагонале и да одреди максималан елеменат изнад главне дијагонале. 

39.Написати програм у који уносимо димензију матрице, елементе матрице, 
он  изврши  транспоновање  матрице  и  прикаже  новодобијену  матрицу. 
Транспоновање  матрице  значи  да  се  редови  и  колоне  замене  места, 
односно главна дијагонала понаша се као оса ротације, па се стиче утисак 
као да су горњи и доњи троугао ротирали око главне дијагонале.

40.Написати програм који одређује збир елемената испод главне дијагонале 
квадратне матрице. 

41.Написати  програм  који  одређује  максималан  елеменат  на  споредној 
дијагонали.

42.Написати програм који води одељенску статистику: формирати матрицу у 
коју  уносимо  оцене  за  40  ученика  из  15  предмета,  а  затим  одредити 
просечне  оцене  ученика  и  просечне  оцене  по  предметима.  Ученике 
уписивати по врстама, а предмете по колонама, што значи да се просечна 
оцена ученика рачуна као средња вредност одговарајуће врсте, а просечна 
оцена по предмету се рачуна као средња вредност одговарајуће колоне.

43.Написати  програм  који  одређује  производ  негативних  бројева  изнад 
споредне дијагонале.

44.Нацртати дијаграм тока и  написати програм у који уносимо матрицу A
m×n а он формира низ B(m) чији су елементи једнаки збиру елемената 

одговарајуће врсте
( b [i ]=a [ i ][0]a [ i ] [1]⋯a [ i ][ n] )

45.Матрицом An×2 дате су координате n тачака у равни.
- одредити растојање најудаљеније тачке од координатног почетка 
( rastojanje i = x2 y2=a [ i ][0]2a [ i ][1]2 ) 
Овде је потребно за сваку тачку израчунати њено растојање од 
координатног почетка, према задатој формули, и уписати ту вредност у 
низ. А затим одредити максималан елеменат тог низа.
- дужину најкраћег растојања одсечка који спаја 2 тачке 
( rastojanje i , ј = a [i ] [0]−a [ j ] [0 ]2a [i ] [1]−a [ j ][1]2 )

46.Написати програмски модул у коме су дефинисане функције за уношење и 
штампање  елемената  целобројне  матрице.  У  главном  програму  унети 
елементе матрице, а затим сортирати сваку врсту матрице у неопадајућем 
редоследу.

47.Написати програм којим се учитава стринг s и утврђује број малих слова у 
унетом стрингу.

48.Написати програм који одређује најдужи прочитани ред текста. Читање 
редова прекинути када се унесе "***".

49.Палиндром је стринг који се у оба смера чита исто. Написати програм која 
испитује да ли је стринг палиндром.

50.Написати програм који уређује низ имена у абецедном редоследу.
51.Написати програм који разврстава реченице у два низа: у једном се налазе 

реченице  парних  дужина,  а  у  другом  непарних  дужина.  Реченице  се 
учитавају ред по ред, а унос реченица се прекида када се унесе празан 
ред!

52.Написати програм који у задатом тексту броји знакове по врстама: колико 
има великих слова, колико има малих слова, колико има цифара и колико 
има специјалних знакова. Знакове уносити све док се не унесе #.

53.Написати програм који претражује низ имена да ли садржи задати стринг.
54.Пројектовати  програмски  модул  за  рад  са  стринговима  који  садржи 

функције  за  сортирање  низа  стрингова  у  нерастућем  и  неопадајућем 
редоследу.  У  главном  програму  унети  низ  стрингова,  унети  жељени 
редослед сортирања и приказати сортиран низ.

55.Комплексни број представља се у облику структуре која садржи реални и 



имагинарни део комплексног броја. Написати програм за рад са 
комплексним бројевима који садржи следеће функције:
- састављање комплексног броја од реалног и имагинарног дела
- израчунавање збира, разлике, производа и количника два комплексна 
броја
- читање комплексног броја преко главног улаза рачунара
- писање комплексног броја на главни излаз рачунара

56.Структура  studenti  садржи  следећа  поља: prezime,  ime,  broj_indeksa  и 
mesto_stanovanja.  Написати  програм који  уноси  податке  за  n  студената 
(n<100), сортира их по пољу prezime и штампа сортиран низ.

57.Написати  програм  у  коме  се  описује  структура  Tacka чија  су  поља 
координате тачке,  и  у  коме су  описане функције  за  рад  са  структуром 
Tacka:
- формирање податка Tacka од два цела броја
- одређивање растојања између две тачке
- одређивање координата најближе тачке координатном почетку из датог 
скупа тачака.
Након тога приказати координате најближе тачке координатном почетку.

58.Нацртати дијаграм тока и написати функцију која одређује збир првих n 
природних бројева.  Нацртати дијаграм тока и  написати главни програм 
који користи дату функцију. 

59.Нацртати дијаграм тока и написати функцију  која одређује  површину и 
обим правоугаоника. Нацртати дијаграм тока и написати главни програм 
који користи дату функцију.

60.Нацртати  дијаграм  тока  и  написати  функцију  која  претвара  правоугле 

координате у поларне. ( r= x2 y2 , tan =
y
x

). Нацртати дијаграм тока 

и написати главни програм који користи дату функцију.

Препоручена литература:
– Ласло Краус - „Програмирање за III разред електротехничке школе”
– чланци  са  блога  Рачунари  и  програмирање (Програмирање  C  -  трећи 

разред)
– било који уџбеник који покрива следеће области из програмског језика C: 

функције, показивачи, низови, матрице, структуре, стрингови, модуларно 
програмирање, датотеке

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-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%9B%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-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/
http://racunariprogramiranje.wordpress.com/

