
Programiranje 1

Priprema za 1 kolokvij



Zadatak 1

Programiranje 2

Саставити програм који за задане координате 

тачке (x,y) одређује квадрант којем тачка припада.

Програм треба да открива и специјалне случајеве, 

кад је тачка у исходишту или на координатним

осама
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Zadatak

Саставити програм који за задане координате 

тачке (x,y) одређује квадрант којем тачка припада.

Програм треба да открива и специјалне случајеве, 

кад је тачка у исходишту или на координатним

осама
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Zadatak

Преправити програм тако да се умјесто наредбе 

FOR … NEXT употријеби наредба DO … LOOP

rijec=inputbox(“Unesi rijec”)

L=len(rijec)

n_upitnika = 0

For i = L to 1 step -1

If mid(rijec(i),1,1) = “?” 

then n_upitnika = n_upitnika+1

Next i
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Zadatak

Знаковна варијабла (стринг) S садржи презиме и 

име особе у наведеном редосљеду

(раздвојене празнином). Саставити програм који 

мијења редосљед тако да се у варијабли

S прво нађе име па онда презиме.
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Zadatak

Саставити програм који израчунава површину 

круга описаног око правоугаоника са странама b и 

h.
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Zadatak

Саставити BASIC програм који за задани датум 

мјесеца марта исписује име дана у

седмици ако се зна да је први март пао у суботу.
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Коју ће вриједност попримити варијабла х по 

завршетку сљедећег циклуса:

Dim x As Integer

x = 121

Do

x = x\5

Loop While x>5
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Zadatak

Саставити BASIC програм који за задани датум 

мјесеца Априла исписује име дана у седмици ако 

се зна да је први април пао у четвртак.
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Zadatak
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Zadatak

Коју ће вриједност добити варијабла М у 

сљедећем BASIC програму?:

Dim x As Double

X = sin(2/3*atn(1))
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Zadatak

Коју ће вриједност попримити варијабла Rezultat по 

завршетку сљедећег дијела програма:

Dim Objekat As String, Rezultat As String

Dim L As Integer, i As Integer

Objekat = "Zakonodavstvo"

Rezultat = ""

L = Len(Objekat)

For i = 1 To L

If i Mod 2 Then

Rezultat = Rezultat & Mid(Objekat, i, 2)

End If

Next i
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