
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

ИНФОРМАТИКА 
И РАЧУНАРСТВО 8

Име и презиме:

Наставни предмет: Информатика и 
рачунарство Разред и одељење: VIII

Редни број часа: 25. Датум:

Назив наставне теме: Дигитална писменост

Назив наставне јединице: Вештачка интелигенција

Тип наставног часа: обрада, вежбање

Циљеви часа:

Оспособљавање ученика да препознају и примене вештачку 
интелигенције у свакодневном животу.
Оспособљавање ученика да схвате какав утицај ће вештачка 
интелигенција имати на технолошки развој и будући живот човека.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– објасни појам вештачке интелигенције својим речима;
–  наведе примере коришћења вештачке интелигенције у 

свакодневном животу;
– објасни утицај вештачке интелигенције на живот човека;

Кључни појмови: – интелигенција, учење, етика, AI, OCR, GDPR

Међупредметне 
корелације:

– Енглески језик (терминологија)
–  Техника и технологија (израда једноставног школског робота 

сопствене конструкције или из конструкторског комплета 
управљаним вештачком интелигенцијом)

Опште међупредметне 
компетенције:

Рад с подацима и информацијама:
–  користи информационе технологије за чување, презентацију и 

основну обраду података. 
Дигитална компетенција:
–  препознаје ризике и опасности при коришћењу ИКТ и у односу на 

то одговорно поступа.

Наставне методе: монолошка, дијалошка, демoнстративна

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставна средства:

– Рачунари за наставника и ученике, видео-пројектор;
– Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе, Милош 
Папић, Далибор Чукљевић, Вулкан знање;
– Дигитални уџбеник Информатика и рачунарство за 8. разред основне 
школе, Милош Папић, Далибор Чукљевић, Вулкан знање.
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ТОК ЧАСА

 

Дигитални уџбеник

Интерактивни тест:
• 2.4. Вештачка интелигенција, 

провера знања стр. 112

ТОК ЧАСА

Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

– Уводи ученике у нову наставну јединицу питањима:
    1.        Да ли можемо ускоро да очекујемо роботе андроиде у 

непосредном окружењу?
    2.       Да ли ће машине „управљати” људима у блиској будућ-
ности?

–  Подсећа да људи непрестано прикупљају податке из окружења, 
обрађују их и анализирају. 

–  Објашњава да им то омогућава да се прилагођавају новим ситу-
ацијама, да решавају проблеме и уче о свету који их окружује.

–  Напомиње да су наведене менталне способности људима уро-
ђене и једном речју се називају интелигенција.

Слушају наставника, одговарају на 
питања.

–  Истиче да је циљ часа да науче да препознају и примене ве-
штачку интелигенције у свакодневном животу.

–  Обавештава ученике да ће у другом делу часа радити петнае-
стоминутну проверу знања из ове области.

Прате излагање наставника, по-
стављају питања ако им нешто 
није јасно.
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ТОК ЧАСА

Главни део

–  На табли исписује назив наставне јединице – Вештачка интели-
генција.

–  Подсећа да се савремен човек у великој мери ослања на машине 
и уређаје који испољавају облике интелигентног понашања.

–  Објашњава да се за разлику од човека, машине и уређаји за при-
купљање података користе сензоре, а за њихову обраду и анали-
зу уграђен софтвер.

– Напомиње да се њихова интелигенција назива вештачком.
–  Објашњава шта је вештачка интелигенција, њену основну делат-

ност и да је њена скраћеница AI (Artificial Intelligence).
– Укратко описује појам „машинско учење” (енгл. machine learning).
–  Дијалогом са ученицима наводи примере примене вештачке ин-

телигенције у свакодневном животу.
–  Истиче да је најуочљивији пример примене алгоритма вештачке 

интелигенције у свакодневном животу одабир садржаја који се 
приказује корисницима на интернету и на друштвеним мрежама. 

Преписују назив наставне једи-
нице с табле, слушају наставника, 
постављају питања уколико им 
нешто није јасно.

–  Објашњава да програми за рад с електронском поштом приме-
њују вештачку интелигенцију како би издвојили (филтрирали) 
непожељне поруке, сервис Google преводилац користи памет-
ни систем за превођење који је заснован на вештачкој интели-
генцији.

–  Истиче технологију за оптичко препознавање знакова (енгл. 
Optical Character Recognition, скр. OCR) која користи вештачку 
интелигенцију како би папирне документе претворила у диги-
тални формат.   

– Истиче да постоје и технологије за препознавање лица људи. 
– Објашњава када се и на који начин може користити ова техно-
логија.
–  Објашњава разлику између коришћења софтвера само за иден-

тификацију и савременије верзије оваквих софтвера где се 
врши још сложеније мапирање израза лица да би се иденти-
фиковале емоције као што су гађење, радост, бес, изненађење, 
страх или туга.

–  Напомиње да компаније које су у власништву друштвених мре-
жа, на основу таговања непрестално допуњују своје приватне 
базе података о лицима људи и усавршавају алгоритме за њихо-
во препознавање.

Дискутују с наставником, поста-
вљају питања ако им нешто није 
јасно, преписују с табле.

–  Објашњава ученицима да је технологија за препознавање гла-
са такође заснована на вештачкој интелигенцији.

–  Напомиње да њу користе гласовни асистенти – програми који 
реагују на гласовне команде корисника и извршавају различите 
задатке (покрећу апликације, претражују интернет, праве забе-
лешке, подешавају аларм и слично).

– Набраја најпознатије гласовне асистенте.

Дискутују с наставником, поста-
вљају питања ако им нешто није 
јасно, преписују с табле.
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–   Укратко и информативно објашњава концепт возила са ауто-
номним управљањем, као и технологије које овакви аутомоби-
ли користе: радари, камере, ултразвук, сателитска комуникаци-
ја, пренос података и коришћење сервиса у „облаку”.

–   Анализира са ученицима у ком правцу ће се даље одвијати ра-
звој оваквих возила, поставља питања: 

1.  Да ли ће у будућности аутомобил моћи да препозна вла-
сника и остале путнике у аутомобилу?

2.  На који начин ће се одвијати комуникација између воза-
ча и аутомобила, да ли ће такви аутомобили допринети 
већој безбедности у саобраћају или супротно.

–   Закључује да би аутономна возила могла да искористе свој пун 
потенцијал, градови ће морати да прилагоде своју инфраструк-
туру.

–   Објашњава да захваљујући спрези вештачке интелигенције и 
других савремених технологија (Big Data, Cloud Computing, IoT, 
5G мобилна мрежа, 3D штампа, итд.) и градови по стају паметни.  

–   Објашњава концепт постојања паметних градова у којима би 
се, користећи најсавременије технологије, остварило повези-
вање свих сегмената града у циљу побољшања градских услуга 
и инфраструктуре, побољшања животне средине и квалитета 
живота грађана.

–   Дискутује и објашњава са ученицима како развој вештачке ин-
телигенције може утицати на будући живот човека кроз аспект 
економије и неопходан развој технологије.

–   Дискутује и објашњава о ефекту на радна места, аутоматизацију 
одређених послова и стварање нових, од којих неки још и не 
постоје.

–  Објашњава да је целокупан технолошки напредак отворио је 
много етичких питања и недоумица у вези са вештачком инте-
лигенцијом. Најважније питање односи се на приватност и бе-
збедност јер је познато да се алгоритми вештачке интелигенци-
је данас интензивно користе за профилисање људи.

–  Напомиње да је Европска унија је у мају 2018. усвојила Општу 
уредбу о заштити података о личности (енгл. General Data 
Protection Directive, скр. GDPR) да би се спречило да софтвер у 
чије функционисање човек нема увид, самостално донесе одлу-
ку која утиче на његов живот.

–  Детаљније објашњава ученицима шта се забрањује овом уред-
бом.

Дискутују с наставником, поста-
вљају питања ако им нешто није 
јасно, преписују с табле.

–  Напомиње да један од највећих ризика који вештачка интели-
генција доноси јесте њена употреба у нехумане сврхе, као што 
је то био случај с нуклеарном енергијом.

–  Са Вулкановог онлајн репозиторијума преузима петнаестоми-
нутни тест 15-min test 4 (16. čas).pdf за обе групе, штампа.

Слушају упутства наставника.

–  Даје упутство ученицима за израду теста:
1. Тестирање ће трајати 15 минута.

–  Дели штампани материјал са задацима.

Раде проверу знања, слушају упут-
ства наставника.

Завршни део

–   Саопштава и објашњава тачне одговоре на петнаестоминутној 
вежби.

Слушају наставника, проверавају 
своје знање.

Покреће интерактивни тест 2.4. Вештачка интелигенција 
из дигиталног уџбеника, на страни 112.

Одговарају на питања наставника, 
проверавају своје знање.
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–   Упућује их да прочитају и науче лекцију, прочитају одељке 
Речник, проуче и прошире знање из Сазнај више и Инфо плус 
из уџбеника.

–  Упућује их да прочитају и ураде примере из одељака Вежбај.
–   Напомиње ученицима да науче оно што нису знали на данашњој 

провери знања, да проуче целу област и да се припреме за 
контолни задатак који ће бити следећи час.

Записују домаћи задатак.

Начин провере остварености исхода

– Праћење активности и залагања на часу и петнаестоминутне провере знања.

Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
– Које тешкоће су се појавиле? 
– Како сам их решавао/-ла? 
– Шта бих сада урадио/-ла другачије?

Самопроцена рада ученика

– Пажљиво сам слушао/-ла друге без прекидања? 
– Био/-ла сам усмерен сам на суштину задатка?
– Које примере вештачке интелигенције препознајем у свом окружењу?
– Шта користим од примера вештачке интелигенције у свакодневним акивностима?
– Знам ли да наведем шта се забрањује Општом уредбом о заштити података о личности?

Додатна запажања о часу

Изглед табле

Вештачка интелигенција

– AI (Artificial Intelligence);
Примена:

– сервис Google преводилац;
– оптичко препознавање знакова (скр. OCR);
– у технологији за препознавање лица људи;
– у технологији за препознавање гласа и гласовним асистентима;
Концепт возила са аутономним управљањем, паметни градови, аутоматизација бројних послова се 
заснива на  вештачкој интелигенцији.
– Општа уредба о заштити података о личности (скр. Енгл. GDPR) је донета да би се спречило да софтвер 
у чије функционисање човек нема увид, самостално донесе одлуку која утиче на његов живот.
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 8Област ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ: 
Лекције 2.1. – 2.3.

IV тест 
Група А

Допуни делове реченице који недостају.
За коришћење сервиса у облаку клијентима су потребни ____________, 
веб-__________ и веза с ______________.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Коју тастерску опцију користимо за затварање апликације Google 
табеле?
а) Ctrl + V          б) Ctrl + C          в) Ctrl + W          г) Ctrl + P

Допуни део реченице који недостаје.
_______________ је постер на ком се комбинацијом слика, графикона и 
кратких текстуалних описа визуелно представљају информације. 

Заокружи слово испред тачног одговора.
На ком интернет сервису се налази највише података?
а) веб                    б) gmail                    в) google диск

Заокружи слово испред тачног одговора.
Како се зове текстуални фајл који бележи шта прегледаш на интернету?
а) Спам.          б) Вирус.          в) Антивирус.          г) Колачић.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Који су бројеви за пријаву било ког облика дигиталног насиља?
а) 192                    б) 193                    в) 19833
г) 194                    д) 3030                  ђ) 0800/200-201

Заокружи слово испред тачног одговора.
С колико година деца одговарају за кривично дело, као одрасли?
а) 13                    б) 14                    в) 15                    г) 18

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Укупан  
број бодова Оцена И
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И

КА
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IV тест 
Група Б

1.  

2.  

3.

4.  

5.   

6.   

7.   

Укупан  
број бодова Оцена

Допуни делове реченице који недостају.
Рачунарство у облаку (енгл. Cloud Computing) омо гућава нам да преко 
дигиталних уређаја повезаних на _______________ приступамо великом 
броју удаљених _______________ (сервера) и користимо њихове 

_______________ (хардвер и софтвер).

Заокружи слово испред тачног одговора.
Које од наведених сервиса домена google.com можеш користити ако 
немаш google налог?
а) Google мапе          б) Gmail
в) You Tube                 г) Classroom

Допуни део реченице који недостаје.
Отворени подаци се налазе на веб-______________. 

Заокружи слово испред тачног одговора.
Које веб-апликације можеш користити за израду инфографика?
а) Piktochart                       б) Paint                             в) Canva
г) Gimp                                 д) Adobe Spark             ђ) Inkscape

Заокружи слово испред тачног одговора.
Како се зове опција за приватно прегледање веба?
а) View                    б) Incognito                    в) Watch

Заокружи слово испред тачног одговора.
Ко је одговоран за остваривање твојих права као малолетника?
а) Родитељи.             б) Пријатељи.          в) Наставници.
г) Политичари.         д) Комшије.

Допуни делове реченице који недостају.
Најопасније дигиталне насилнике представљају онлајн ______________. 
Најчешће су то одрасли мушкарци који се лажно представљају да би 
задобили дечје поверење. Људи који деле твоје фотографије уз погрдне 
коментаре стављају твоје личне податке на лажни оглас и слично јесу 

____________________. 

Област ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ: 
Лекције 2.1. – 2.3.ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ



Име и презиме Одељење
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Област РАЧУНАРСТВО: 
Лекције 3.5. – 3.8.

VI тест 
Група А

Заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а слово Н ако је нетачна.
а) Листом се могу представити подаци из једног реда табеле.  Т          Н
б) Угнежђена листа сачињена је из више једнодимензионих серија. Т          Н

Заокружи слово испред тачног одговора.
У којим форматима можеш сачувати табелу (Data Frame)?
а) DOC          б) JPG          в) TXT          г) PPT          д) CSV          ђ) XLSX

Заокружи слово испред тачног одговора. 
     Која од наведених наредби служи за чување табеле у CSV формату?

а) TаbelaRez.CSV = TаbelaRez.csv_ to(“Takmičenje.csv“ , index = False)
б) TаbelaRez.CSV = TаbelaRez.to_csv(“Takmičenje.csv“ , index = False ,  
     encoding = „utf-8-sig“)
в) TаbelaRez.CSV = TаbelaRez.to_excel(“Takmičenje.xlsx“ , index = False)

Заокружи слово испред тачног одговора.
За сортирање података у табели (DataFrame-у) користи се функција:
а) sort_index()          б) values_sort()          в) sort_values()          г) index_sort()

Допуни део реченице који недостаје.
За постављање сложених критеријума користе се __________ оператори.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Формуле у библиотеци Pandas могу садржати:
а) променљиве;          б) константе;          в) адресе ћелија;
г) операторe;               д) називе колона.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Који параметар говори функцији mean() да обави прорачун по 
хоризонталној оси односно по редовима?
а) drop = 0                  б) mean = 1
в) axis = 1                    г) count = 0

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Укупан  
број бодова Оцена И

Н
Ф

ОР
М

АТ
И

КА
 8
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Област РАЧУНАРСТВО: 
Лекције 3.5. – 3.8.

VI тест 
Група Б

1.  

2.  

3.

4.  

5.   

6.   

7.   

Укупан  
број бодова Оцена

Заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а слово Н ако је нетачна.
а) Над угнежђеним листама можеш примењивати разне функције, уз 
употребу бројачке петље, променљивих, аритметичких  
операција и слично.       Т       Н
б) Табеларни подаци представљени у форми угнежђене  
листе погодни су за анализу.      Т       Н

Заокружи слово испред тачног одговора.
Поступак креирања табеле од угнежђене листе постиже се помоћу 
функције:
а) DataFrame().pd          б) pd().DataFrame
в) DataFrame.pd()          г) pd.DataFrame()

Заокружи слово испред тачног одговора. 
      Која од наведених наредби служи за чување табеле у CSV формату?

а) TаbelaRez.CSV = TаbelaRez.csv_ to(“Takmičenje.csv“ , index = False)
б) TаbelaRez.CSV = TаbelaRez.to_excel(“Takmičenje.xlsx“ , index = False)
в) TаbelaRez.XL = TаbelaRez.to_csv(“Takmičenje.csv“)

Заокружи слово испред тачног одговора.
Да сортираш табелу у опадајућем односно нерастућем редоследу, 
функцији sort_values() додајеш параметар:
а) ascending = True           б) descending = True
в) ascending = False          г) descending = False

Допуни делове реченице који недостају.
Било коју колону из  табеле можеш приказати ако након 
________________ у угластој загради под наводницима откуцаш 
_______________.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Коју кључну реч користиш за приказ резултата неког кода?
а) input          б) print          в) in          г) out

Заокружи слово испред тачног одговора.
Функција loc ради с параметрима у виду:
а) целобројних вредности;
б) реалних вредности;
в) стрингова.



ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАСКОНТРОЛНА ВЕЖБА

Име и презиме:

Наставни предмет: Информатика и рачунарство Разред и 
одељење: VIII

Редни број часа: 13. Датум:

Назив наставне теме: Информационо-комуникационе технологије

Назив наставне 
јединице: Тест 1

Тип наставног часа: провера знања

Циљеви часа: Провера степена усвојености знања при самосталном раду у Excel-у.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– унесе и мења податке у табели;
– разликује типове података у ћелијама табеле;
– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму;
– користи формуле за израчунавање статистика;
– визуелно представи податке на oдговарајући начин;
–  примени основне функције форматирања табеле, сачува је у пдф 

формату и одштампа.

Кључни појмови: Сви кључни појмови који су до сада обрађени из области ИКТ

Међупредметне 
корелације:

Енглески језик (терминологија)
Математика („Статистичка обрада података“)

Опште међупредметне 
компетенције:

Рад с подацима и информацијама:
– ученик користи табеларни приказ података и уме да овако 
приказане податке чита, тумачи и примењује.
Решавање проблема:
– ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске 
ситуације.
Компетенција за учење:
– уме да процени сопствену успешност у учењу; идентификује 
тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе.

Наставне методе: тест-метода, демонстративна

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставна средства:

– Рачунари за наставника и ученике, видео-пројектор;
Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе, Милош 
Папић, Далибор Чукљевић, Вулкан знање;
Дигитални уџбеник Информатика и рачунарство за 8. разред 
основне школе, Милош Папић, Далибор Чукљевић, Вулкан знање.



ТОК ЧАСА

Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

– Са Вулкановог онлајн репозиторијума: 
https://github.com/vulkanznanje/Fajlovi/blob/master/
Kontrolne%20vezbe%20i%2015-min%20testovi%20IiR8/
Kontrolna%20vezba%20I.pdf  преузима контролни задатак, 
штампа материјал.

– Даје упутство ученицима за израду контролног задатка: 
тестирање ће трајати 40 минута.
– Дели штампани материјал са задацима.

Слушају наставника, прате 
дате инструкције и савете. 
Постављају додатна питања 
уколико им нешто није 
јасно.

Главни део

Организује и контролише рад ученика на нивоу одељења. Решавају задатке на 
својим рачунарима, питају 
наставника за појашњење 
ако им нешто није јасно.

Завршни део

– Контролни задатак преузима преко мреже или пише 
ученицима на табли мејл адресу на коју треба да пошаљу свој 
рад.
– Док контролише слање/преузимање  контролних задатка, 
саопштава да ће на наредном часу анализирати резултате.
Даје инструкције за следећи час.

Предају контролне 
задатке, слушају 
наставника, постављају 
питања.

Начин провере остварености исхода

На основу решавања контролног задатка ученици показују усвојеност знања и оствареност 
исхода.



Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
– Које тешкоће су се појавиле? 
– Како сам их решавао/-ла? 
– Шта бих сада урадио/-ла другачије?

Самопроцена рада ученика

– Био/-ла сам усмерен/-на на суштину задатка?
– Доприносио/-ла сам доброј атмосфери на часу?
– Пажљиво сам слушао/-ла друге без прекидања? 
– Подстицао/-ла сам друге да се усмере на задатак?

Додатна запажања о часу

Изглед табле



Име и презиме Одељење

Заокружи тачан одговор. Који је најпознатији програм за 
обраду табеларних података?

a) Word;

б) Excel;

в) Paint.

Повежи парове.

a) Word;  Програм за табеларне прорачуне

б) Excel;  Програм за цртање

в) Paint.  Програм за унос и обраду текста

Заокружи тачан одговор. Шта се у пресеку једног реда и 
једне колоне налази у Excel-у?

а) Одељак;

б) Ћелија;

в) Прозор.

Заокружи тачан одговор. Како се у Excel-у означава ћелија 
која се налази у пресеку друге колоне и трећег реда табеле?

а) А4;

б) B3.

1.

2.

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

3.

4.

ИНФОРМАТИКА 8

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



Допуни реченице:

а) Aдреса друге ћелије у четвртом реду је __________ .

б) Адреса треће ћелије у другом реду је ___________ .

Заокружи тачан одговор. Којим знаком почиње унос 
формуле у ћелију? 

а) +             б) %             в) :             г) =

Допуни реченицу тако да добијеш тачан исказ.

Свако израчунавање или математичка формула у 
програму Microsoft Excel почиње знаком_______________

Заокружи тачан одговор.
а)  У Excel табелу могу се уметнути само нове колоне, 

али не и нови редови.
б)  У Excel табелу могу се уметнути само нови редови, 

али не и нове колоне.
в)  У Excel табелу могу се уметнути и нови редови и 

нове колоне али само на почетку табеле.
г)  У Excel табелу могу се уметнути и нови редови и 

нове колоне.

5.

6.

7.

8.

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНФОРМАТИКА 8



Име и презиме Одељење

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Шта у програмском језику Python значи наредба print? Означи 
тачан одговор.

a) Штампај;           б) Одузми;           в) Сабери.

Који од записа представља збир бројева 3 и 8 написан Python 
изразом? Означи тачан одговор.

а) 3/8;           б) 3+8;           в) 3^8.

Који од записа представља разлику бројева 16 и 6 написан 
Python изразом? Означи тачан одговор.

а) 16/6;           б) 16-6;           в) 16*6.

Који од записа представља производ бројева 5 и 2 написан 
Python изразом? Означи тачан одговор.

а) 5*2;           б) 5-2;           в) 5/2.

Шта ће у програмском језику Python исписати наредба 
print(2+3)? Означи тачан одговор.

а) 2;           б) 3;           в) 5.

Шта ће у програмском језику Python исписати наредба 
print(5-2)? Означи тачан одговор.

а) 5;           б)3;           в) 0.

Шта ће у програмском језику Python исписати наредба 
print(2*3)? Означи тачан одговор.

а) 6;           б) 5;           в) Ништа.

РАЧУНАРСТВОИНФОРМАТИКА 8



Која је вредност израза 2*3+1? Означи тачан одговор.

а) 6;           б) 7;           в) 8.

Која је вредност израза 2*(3+1)? Означи тачан одговор.

а) 8;           б) 2;           в) 7.

Означи тачан одговор. Вредност израза min(20, 17) je:

а) 20;           б) 17.

Означи тачан одговор. Вредност израза max(3, 11) je:

а) 3;           б) 11.

Означи тачан одговор. Шта ће исписати следећи Python програм:

prvi_sabirak=5

drugi_sabirak=4

zbir=prvi_sabirak+drugi_sabirak

print(zbir)

а) 5;           б) 4;           в) 9.

Означи тачан одговор. Шта ће исписати следећи Python програм:

umanjenik=9

umanjilac=2

razlika=umanjenik-umanjilac

print(razlika)

а) 2;           б) 7;           в) 9.

8.

9.

10

11.

12.

13.

РАЧУНАРСТВОИНФОРМАТИКА 8


