
ИНФОРМАТИКА – 7 одд. (тема: Програмирање прекu структурен програмски јазик) 

(06.04.2020-10.04.2020) 

 

Структура за повторување на циклус до исполнување на услов 

ЦЕЛИ: Ученикот да ја осознае структурата за повторување на циклус дури е исполнет услов; 

Во секојдневниот живот често се случува некоја активност да се извршува повеќе 

пати. На пр. „непознатите зборови што ги учевме овој час напишете ги 20 пати“ или 

„за да ја научиш таблицата множење напиши ја 100 пати“ . 

И во програмирањето понекогаш се јавува потребата од повторување на некој исказ 

или блок од искази повеќе пати. За да не се повторува пишувањето на исказот, во 

програмскиот код се користи структура за повторување која се вика циклус, петелка 

или јамка (loop). 

Наредба WHILE 

While (услов) 

Прво се проверува дали некој услов е исполнет. Ако 

условот е исполнет тогаш циклусот се повторува одреден 

број пати. Ако условот не е исполнет не се извршува 

циклусот (се прескокнува) и програмата продолжува со 

извршување на првата наредба по циклусот. 

По изразот не се става знакот ;

Дијана ИНФОРМАТИКА – 7 одд. 

(тема: Програмирање преку структурен програмски јазик) 

(13.04.2020-17.04.2020) 



Пр.1 Зборот ZDRAVO да се отпечати (прикаже) на екранот 10 пати. 

Програма без While циклус Програма со While циклус 

А што ќе се случи ако зборот ZDRАVO треба да се отпечати 1000 пати? 

Колку наредби (искази) ќе се потребни во двата случаи?  

Во првиот случај ќе се потребни околу 

995 наредби (искази)! 

Во вториот случај ќе остане истиот број 

т.е. 13 искази, само условот ќе биде 

while (povtori <= 1000) 

Пр.2 Да се прикажат природните броеви од 1 до 5! 

Графички 

приказ 

Текстуален приказ Програма во С++ 

1.почетна вредност  i  (i=1)

2.додека i е помало или еднакво на 5
исполни ги следните чекори

- испечати ја вреедноста на i

- зголеми ја вредноста на i за 1 (i=i+1)

- испиши вредност на променливата i

- зголеми ја вредноста на i за 1

- оди на чекор 2.

3.крај
По извршување 

на програмата:  

POCETOK 



Пр.3 Да се пресмета збирот на природните броеви од 1 до 100! 

Алгоритам Програма во С++ 

По извршување на програмата: 

Пр.1, Пр.2 и Пр.3 – не се праќаат на мејл, само напишете ги и сликајте ги 
во вашата тетратка. 

Задачата да биде испратена на мејлот за вашето одделение најдоцна до 16.04.2020 (20:00).

Задачата изработете ја во C++ shell.   или во Code:Blok 

Во самата програма (кај коментар – тоа е првата линија што започнува со // ) 

задолжително напишете го своето име и презиме и одделение. 

POCETOK 

За дома: Да се напишаат природните броеви од 5 до 20 наназад. 

Пр.  20 19 18    . . . 5 



Упатство за копирање на линк вашата задача (програма): 

- Како правилно да го копирате линкот?

чекор активност 

1 активирај интернет и во лентата за адреси напиши cpp.sh 

2 откако ќе ја сработиш програмата кликни RUN за да ја видиш нејзината точност; 

3 

линкот од задачата можеш да го ископираш на следниот начин: 

* кликни на Short URL (или кликни на адресната линиј – каде пишуваш cpp.sh )

селектирај го текстот што ќе се појави и копирај го истиот (десен клик на маус > Copy)

4 отвори го твојот мејл и ископирај го линкот од твојата задача; (десен клик > Paste) 

чекор активност 

1 

2 

3 

Следниот час ќе вежбаме и повторуваме за линиска структура, структура 

за избор две можности и структура за повторување. 


