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Предговор

Овај уџбеник намењен је студентима Факултета педагошких наука Универзитета 
у Крагујевцу и представља основни материјал за припрему градива из предмета Про-
грамирање и Методика програмирања на модулу Информатика. Уџбеник има сврху да 
помогне студентима у стицању основних знања из програмирања у програмском језику 
Пајтон, као и из методике програмирања, како би их касније примењивали у својој на-
стави. Аутори се надају да ће ова књига бити корисна и студентима других факултета, 
као и свима онима који желе да науче или обнове основе програмирања у Пајтону.

Поред програмског језика, нагласак се ставља на основне методе за решавање поје-
диних типова проблема. Алгоритми, који представљају прецизно дефинисане поступке 
за решавање проблема на рачунару, илустровани су на различите начине, најчешће пу-
тем кратких програма реализованих у програмском језику Пајтон. Овај језик изабран је 
како због своје једноставности, тако и због своје отворености и опште присутности, на-
рочито у наставном програму обавезног предмета Информатика и рачунарство у основ-
ној школи. Алгоритамским решењима појединих проблема наглашава се општа идеја 
поступка решавања, применљива и у другим модерним програмским језицима. 

Књига садржи четрнаест тематских подручја. Подручје О програмирању и алгорит-
мима говори о разлозима изучавања алгоритама и програмирања и даје дефиниције са-
мих појмова. Увод у Пајтон даје основна упутства за почетак рада у Пајтону. Поглавље 
Типови података наводи основне типове података који се користе у Пајтон окружењу, 
као и операције које се примењују над њима. У подручју Проста линијска структура 
програма описују се почетни, најједноставнији програми. Структуре програма са кон-
тролом тока објашњавају важност и коришћење разгранатих структура у програмира-
њу, док се у наредном подручју разматра Циклична структура програма (итерација). 
Поглавље Структуре података има за циљ да објасни коришћење различитих начина 
представљања података у Пајтон програмирању као што су листе, скупови, торке и реч-
ници. Подручје Појам функције описује методе коришћења функција како би се добили 
краћи и разумљивији програми. Графички алати се баве графичким аспектом Пајтона 
изучавањем основних наредби корњача графике. Подручје Датотеке описује начине 
повезивања екстерних датотека са програмима написаним у Пајтону. Класе уводе и дају 
објашњење појма објектно-оријентисане парадигме програмирања у Пајтону. Рад са ну-
меричким и алфабетским знацима у стрингу објашњава како рачунар разуме одређени 
карактер. Подручје Важни алгоритми даје битније алгоритамске структуре на основу 
којих се могу изградити комплекснији програми. Настава програмирања даје основне 
методичке аспекте честих тешкоћа у настави програмирања и упутства за њихово успе-
шно превазилажење коришћењем различитих метода у преношењу знања ученицима. У 
припреми уџбеника коришћена је литература наведена на крају књиге. Уједно, наведе-
ни извори представљају доступну литературу за предмете Програмирање и Методика 
програмирања.

За успешније овладавање принципима процедуралног и објектно-оријентисаног 
програмирања дат је велики број задатака за вежбање на крају сваког подручја. Задаци 
су уређени по растућој сложености, где је било могуће сродни задаци су груписани, а 
затим разврстани на проблеме у математичком и реалном контексту. На крају групе за-
датака дати су такмичарски задаци различитог нивоа за основну школу из дате области. 
Детаљно објашњење за типичне примере дато је у сваком подручју. Такође, велики број 
примера садржи детаљна решења са упутствима ради лакшег разумевања концепата и 



6

проблема. Верујемо да ће на тај начин читаоцима бити олакшана израда задатака за 
вежбање. Студенти Факултета педагошких наука моћи ће решења датих задатака поста-
вљати на заједнички вики, мудл платформе Факултета, на адреси https://moodle.pefja.
kg.ac.rs, одакле ће такође моћи и да преузимају решења својих колега. Решени примери 
дати у овом уџбенику могу се преузети на адреси http://informatika.pefja.kg.ac.rs/. 

Посебно се захваљујемо Министарству просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, које је обезбедило средства за штампање овог уџбеника у оквиру пројекта 
„Подизање дигиталних компетенција ученика (ПОДИКОМ)”, реализованог на Факултету 
у Јагодини током школске 2018/19. године.

На крају, аутори су свесни чињенице да, и поред уложеног труда, овај матери-
јал може садржати грешке, стога ће бити захвални за све сугестије, корекције и при-
медбе читалаца које могу упутити на адресе verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs и suzana.
djordjevic@.pefja.kg.ac.rs. 

 
Јагодина, 2019.

Аутори

https://moodle.pefja.kg.ac.rs
https://moodle.pefja.kg.ac.rs
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mailto:suzana.djordjevic@.pefja.kg.ac.rs
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