
Алгоритамски 

начин 

размишљања 



Шта је алгоритам? 

• Алгоритам је поступак како решити неки 
задатак или како урадити неки посао. 

 

 Загреј воду 

 Стави врећицу чаја 

Оставити 5 минута 

Послужити 



Решавање проблема  

алгоритамско размишљање 

Разумевање проблема  

 

 Записивање на природном језику идеја за 

решавање проблема, израда модела 

 

Цртање  алгоритма 



 Цртање алгоритма 
 Симболи за графички опис алгоритама 

 
почетак / крај алгоритма  

Израз, блок израза, обрада 

Уношење података 

Испис података 

Услов, одлука 

повезивање алгоритамских 

корака 



Често да би решили неки проблем морамо проверити тачност разних логичких 

услова, на пример да би сазнали зашто нека лампа не ради морамо проверити 

неколико ствари (односно услова): 

почетак 

лампа не ради 

Сијалица 

прегорела? 

Лампа 

утакнута? 
Прикључи лампу 

Замени сијалицу Купи нову лампу 

крај 

не 

не 

да 

да 



Наш први задатак: 

Направити Фејсбук профил.  

Хм! Како бих то 
могао решити!?  

Па да! 
Применићу 

поступке при 
решавању 
проблема. 



1. Разумевање проблема 
• Шта значи направити Фејсбук профил? 

          - Отићи на www.facebook.com  

          - Попунити поља у формулару за регистрацију и кликнути на 
“Региструј се”  



2. Записивање на природном језику 

идеја за решавање проблема 
• -Одлазак на www.facebook.com  
• -Унос имена  
      Петар  
• Унос презимена –  
      Петровић – 
• Унос е-маил адресе – 
           Питање, да ли имам е-маил адресу? 
                   НЕМАМ – направим је, унесем је  
                  ИМАМ -  унесем је  
• Унесем  лозинку 
           1111аааа  
• -Изаберем пол Мушко  
• -Изаберем датум рођења 1.1.1980 
•  -Кликнем на “Региструј се”  

Сада 
можемо 
прећи на 
цртање 

алгоритама 



Цртање алгоритма почетак 

Иди на www.facebook.com 
Име = Петар 

Презиме = Петровић 

 

Да ли 
имам  е – 

мејл? 

Правим  е-мејл 
Е- мејл = нови мејл 

 

 
е – мејл = мејл који имам 

 

Лозинка = 1111аааа 
Пол = мушко 

Датум рођења = 1.1.1980 
Клик на региструј се 

крај 

ДА 

НЕ Ја сам разумео 
алгоритме, а 

ти ? 

http://www.facebook.com/


Нацртај алгоритам за сабирање два броја 

почетак 

а, б 

збир=а+б 

крај 

збир 



Хм...да ли сам 
разумео...чекај 

не 

да 

можда 

не 

почетак 

Учење 
алгоритама 

Да ли је 
могуће 

схватити 

крај 

Градиво 
научено? 

Нагласим део 
који ми није јасан 

и питам 
наставника 

Ништа 
лакше! 


