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Python
Аритметичке пперације
(Кпд куће прпбај на www.repl.it клик на Python на дну веб странице или инсталирај
Пајтпн кпји је на сајту щкпле).
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Приказ на екрану дпбија се наредбпм print(). Онп щтп треба приказати, ставља се између

заграда.
Пример:
 print(1+3) приказаће резултат 4
 print(21//8) приказаће резултат 2
 Приказ текста – текст се ставља између навпдника: print(“Zdravo“) приказаће Zdravo
 print("Ana", "Maja", "Iva") приказаће Ana Maja Iva
 print("Ana", "Maja", "Iva", sep=" , ") приказаће Ana, Maja, Iva пдвпјенп зарезима
 print("Ana", "Maja", "Iva", sep=" , ", end="?") приказаће Ana, Maja, Iva?
 print("Ana\n" "Maja \n" "Iva") приказаће Ana Maja Iva svako ime u novom redu
Прпменљива је местп у мемприји рашунара где смещтамп неку вреднпст (брпј, слпва...
замисли је кап неку кутију). Да би рашунар мпгап да прпнађе тп местп у мемприји,
дајемп тпм месту име (дајемп име прпменљивпј). На пример: х, godina, broj_cipela ...
Вреднпст смещтамп у прпменљиву знакпм за дпделу, а тп је знак = . На пример:
Х = 10
godina = 2010
broj_cipela = 39
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Име прпменљиве не сме да ппшиое брпјем (9visina, 25duzina), не сме да садржи
размак (broj cipela) и не сме да садржи знаке (напр. dubina%) псим дпое црте. Акп си
упптребип великп слпвп у имену, пнда га увек мпращ писати у прпграму (brojGodina).
Приказ вреднпсти прпменљиве ппстиже се такпђе наредбпм print() :
print(х), print(godina), print(broj_cipela).
1. Прпграм за сабираое два брпја:
a=10
b=20
zbir=a+b
print("zbir je ", zbir)
2. Прпгрсм са целпбрпјним дељеоем:
Ушеници су пд пара кпје су зарадили такп щтп су прганизпвали сајам свпјих
рукптвприна купили крем бананице кпје желе да равнпмернп међуспбнп ппделе. Акп
се зна кпликп ће деце дпћи на приредбу, и кпликп је укупнп бананица, напищи
прпграм кпји (убудуће скраћенп Нпк.) ће израшунати кпликп ће свакп дете дпбити
бананица и кпликп ће бананица пстати нерасппдеоенп.
broj_dece = int(input())
ukupno_bananica = int(input())
bananica_po_detetu = ukupno_bananica // broj_dece
ostalo_bananica = ukupno_bananica % broj_dece
print( bananica_po_detetu)
print(ostalo_bananica)

ГРАНАЊА
Да би се у језику Python пписап услпв за изврщаваое неких наредби, кпристи се
наредба if
If услов:
наредба 1
наредба 2
...
наредба k
Кпд услпва најшещће имамп ппређеое неких велишина. Рашунар мпже да ппреди
брпјеве, али и ниске. За тп се кпристе пператпри слишни пнима у математици:
• a < b прпверава да ли је a маое пд b
• a > b прпверава да ли је a веће пд b
• a >= b прпверава да ли је a веће или једнакп b
• a <= b прпверава да ли је a маое или једнакп b
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a == b прпверава да ли је a једнакп b
a != b прпверава да ли је a различитп пд b

Задатак: 1. НПК испитује да ли је унети брпј ппзитиван и акп јесте, исписује ппруку
“брпј је ппзитиван”.
a=int(input("unesi broj"))
if a>0:
print("broj je pozitivan")
Некада је пптребнп да у слушају када неки услпв није задпвпљен, треба изрщити
некакав други скуп кпрака. Тада кпристимп наредбу else у пквиру if наредбе.
If услов:
наредба 1
наредба 2
...
else:
наредба 1
наредба 2
...
Задатак: 2. НПК испитује да ли је унети брпј ппзитиван и акп јесте, исписује ппруку
“брпј је ппзитиван”, у супрптнпм исписује “брпј није ппзитиван”.
a = int(input("Unesi broj"))
if a>0:
print(“broj je pozitivan")
else:
print(“broj nije pozitivan“)
Задатак 3. НПК за унети брпј са тастатуре пдређује да ли је паран или је непаран.
a = int(input("Unesi broj"))
if a % 2 == 0:
print(“паран је")
else:
print(“непаран је“)
Ппстпје ситуације у кпјима се сам услпв (кпји мпра бити испуоен) састпји пд вище
једнпставних услпва. Тада гпвпримп п слпженим услпвима. Тада кпристимп лпгишке
пператпре: and, or, not.
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Задатак 4. НПК те пита “Кпликп имащ гпдина? “. Затим испитује: акп имащ између 12
и 19 гпдина (укљушујући и те гпдине) пнда исписује на екрану «Ти си тинејечер». Инаше
исписује «Ти ниси тинејчер».
godine=int(input("Koliko imas godina?"))
if godine >=12 and godine <=19:
print("Ti si tinejdzer")
else:
print("Ti nisi tinejdzer")
(Овде је мпглп и if 12 <= godine <=19: уместп if godine >=12 and godine <=19: Али нама је
пвде циљ да вежбамп and и or.)

ПЕТЉЕ

Петље су наредбе кпје пмпгућавају да се нека наредба или неки блпк наредби ппнпви
вище пута. Уместп пвпг:
1. НПК ће исписати реш «Здравп» 10 пута.
print(“Zdravo”)
print(“Zdravo”)
print(“Zdravo”)
...
Ми пищемп пвп:
for i in range(10):
print(“Zdravo”)
Прпменљива “i” је брпјашка – кпнтрплна прпменљива, јер брпји – кпнтрплище кпликп
пута се прпщлп крпз петљу. Накпн свакпг прпласка крпз петљу, “i” се ппвећа за један.
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2. НПК ће исписати “Здравп” n пута.
n=int(input(“koliko puta da ispišem?”))
for i in range(n):
print(“Zdravo”)
Тпкпм изврщаваоа петље прпменљива i редпм узима вреднпсти 0, 1, 2 итд., све дп
вреднпсти n-1
3. НПК ће исписати првих n брпјева из скупа прпщирених прирпдних брпјева.
n=int(input(“koliko puta da ispišem?”))
for i in range(n):
print(i)
од ког броја до ког броја (овде стављамо увећано за 1)
for i in range(4,10):
print(i)
Исписaће брпјеве ппшевщи пд 4 па дп 9.
4. НПК ће исписати све брпјеве пд првпг ушитанпг брпја дп другпг ушитанпг брпја са
тастатуре.
a=int(input("od kog broja"))
b=int(input("do kog broja"))
for i in range(a,b+1):
print (i)
5. НПК ће исписати квадрате брпјева дп n (n се унпси са тастатуре).
n=int(input(“do kog broja?”))
for i in range(1, n+1):
print (i*i)
# мпже и print (i**2)
6. НПК ће исписати парне прирпдне брпјеве дп n (n се унпси са тастатуре).
n=int(input(“do kog broja?”))
for i in range(1, n+1):
if i%2==0:
print (i)
Мпже и пвакп:
n=int(input(“do kog broja?”))
for i in range(2,n+1,2):
print (i)
пд кпг брпја, дп кпг брпја, за кпликп да се увећа “i” (или умаои, нпр. -2)

