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АЛГОРИТМИЗАЦИЈА кроз примере у програмском језику Скреч 

  

Скреч (Scratch) је програмски језик који омогућава лако креирање интерактивних прича, 

игара и анимација као и дељење ваших пројеката са другим програмерима преко веба. Скреч се 

користи у више земаља за почетно учење програмирања. Развила га је група Lifelong Kindergarten 

Group na MIT Media Lab. Оригинална упутства и сам програм могу се преузети са локације 

http://scratch.mit.edu.  

Програми у Скречу називају се пројектима. Овај термин користи се у свим областима 

људске делатности. Пројекат - то је план, замисао за прављење нечег новог, чиме се решава 

проблем. Ми живимо окружени проблемима (од грч. problema — задатак): малим и великим, 

простим и сложеним, привременим и вечним. Све ствари, машине, уметничка дела, рачунарске 

програме – направили су људи да би решили проблеме, све то су - резултати пројеката. 

Скреч је интегрисано окружење које има сва неопходна средства за креирање програмских 

пројеката: програмски језик, интерпретатор језика, графички едитор, систем помоћи, обрасце 

пројеката, библиотеку слика и звучних фајлова.  

Интерфејс програма Скреч 

 

Реч интерфејс (interface) је латинског порекла и значи „између два лица“. Интерфејс је 

посредник који се поставља између два лица (или две ствари) и омогућава им да међусобно 

комуницирају, иако не могу директно да се повежу, односно прикључе једни на друге. Могли 

бисмо да кажемо да је преводилац интерфејс који омогућава људима који не говоре исти језик да 

се споразумеју. Улазни и излазни уређаји рачунара – миш, тастатура, монитор, представљају 

хардверски интерфејс који омогућава кориснику да управља рачунаром.  

Поред хардверског интерфејса постоји и софтверски интерфејс. Наиме, оперативни систем 

и апликативни програми такође имају свој интерфејс. За разлику од хардверског интерфејса који 

се може дотаћи, чути или видети, софтверски интерфејс треба да се разуме, односно даје увид у 

то шта се може радити са програмом. Као што у кућишту рачунара постоји много сложених 

компоненти које корисник не види, тако и многе функције програма које човек користи остају 

скривене захваљујући интерфејсу, па могу да их употребљавају и корисници који немају 

представу о програмирању. 
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Слика 1. Интерфејс програма Скреч 

Објекти 

Скреч је компјутерски модел реалног света. Свет се састоји од мноштва објеката (лат. 

objectum - предмет), који егзистирају у заједничком простору. Објекти - то је све што постоји у 

природи: људи, животиње, ветар, снег, дрво, сунце, слова итд. У Скречу се за објекте користи реч 

спрајт (енгл. Sprite – измишљени херој, вилењак, дух), а за простор који их окружује - сцена (енгл. 

Stage – сцена, позорница, бина). 

Када се покрене Скреч, аутоматски се креира спрајт мачка с називом Sprite1. 

Начини за креирање нових спрајтова 

 

Три дугмета са звездицом, која се налазе између сцене и листе спрајтова, омогућавају 

креирање нових спрајтова.  

Омогућава да нацртате сопствени спрајт коришћењем графичког едитора. 

 

Омогућава да изаберете костим за нови спрајт или увезете (импортујете) постојећи 

спрајт. 

 

Омогућава да се појави спрајт изненађења. 
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Листа спрајтова 

 

Листа спрајтова приказује сличице свих 

спрајтова који су укључени у пројекат. За сваки 

спрајт приказани су име, колико скрипти му је 

придружено и колико има костима.  

Да бисте видели и едитовали скрипте, 

костиме и звуке придружене спрајту, кликните на 

сличицу спрајта у листи или урадите двоклик на 

спрајт на сцени. Изабрани спрајт ће бити осветљен и 

оивичен плавом линијом (у листи спрајтова). 

Да бисте приказали, извезли, умножили или 

избрисали спрајт, урадите десни клик на сличицу 

спрајта у листи. За приказ спрајта који је изван 

сцене или је сакривен, треба урадити Shift+click на 

његову сличицу у листи и спрајт ће се појавити у 

центру сцене. Редослед спрајтова у листи може се 

променити превлачењем сличица. 

Палета алата и десно дугме миша  

 

Смањивање и повећавање димензија спрајта на сцени, брисање или умножавање спрајта може се 

извршити у сваком тренутку помоћу дугмади на палети алата, која се налази изнад сцене.. 

Редослед коришћења алата: 

1. Кликнути на дугме из палете алата левим дугметом миша; 

2. Кликнути на објект који треба уредити; 

3. Кликнути дугметом миша ван сцене како би се ослободили 

алата. 

 

Ако желите да избришете спрајт, изаберите маказе са палете 

алата и кликните на спрајт. Исто се може постићи и десним кликом на спрајт на сцени и избором 

одговарајуће алатке (delete) из контекстног менија који ће се том приликом отворити. 

сцена 

спрајтови 

Слика 2. Листа свих спрајтова 

пројекта налази се испод сцене 

Слика 3. Палета алата 
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Десни клик на спрајт у листи спрајтова такође отвара контекстни мени из којег се могу покретати 

команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци за вежбу 

1. Направите више копија спрајта Мачак коришћењем алатке печат. 

2. Уклоните једну копију спрајта коришћењем алатке маказе. 

3. Коришћењем алатки за увећавање и смањивање објеката, подесите да све копије спрајта 

буду различите величине. 

4.  Направите још једну копију спрајта Мачак коришћењем десног дугмета миша и 

контекстног менија. На исти начин избришите једну од копија. 

Сцена 
 

Када се покрене Скреч, аутоматски се креира сценa: бели правоуганик, који има 480 

тачака по ширини и 360 тачака по висини. У рачунарској графици се најмања тачка која се може 

приказати на екрану назива пиксел (енгл. Pixel) и надаље ћемо користити тај термин. 

Сцена је место на коме ће се покренути ваше приче, игре и анимације. Сцена је 

непокретна, као акваријум, али њени становници – спрајтови, се стално крећу и ступају у 

интеракције са другим спрајтовима. Да би се лако управљало кретањем ликова, сцени је 

придружен правоугли кординатни систем са тачком (0,0) у центру сцене.  

Координате омогућавају да се ликови прецизно воде по сцени и да се могу довести у 

произвољну тачку (x,y), односно сваки пиксел има своје координате. У простору испод десног 

Слика 4. Брисање спрајта  Слика 5. Контекстни мени 
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доњег угла сцене, десно од дугмади за нове спрајтове, можете да пратите како се мењају текуће 

x-y координате курсора приликом превлачења миша преко сцене.  

 

 
 

 

Кликом на дугме за презентацију (Presentation Mode) пројекат се приказује преко целог 

екрана. Типка Esc враћа приказ пројекта на сцену. 

Клик на дугме за приказ (View Mode) пребацује са малог на велики приказ сцене. Ако 

желите да проширите приказ области скрипте, треба да изаберете мали приказ сцене. 

 

Курсор 

Слика 6. Координате (место, позиција) сцене 

Слика 7. Координате спрајта и курсора на сцени 
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Графички и звучни фајлови објеката 

 

Сцени и спрајтовима могу да буду придружени графички (слике – фотографије, цртежи) 

и звучни фајлови. Слике спрајтова називају се костими, а слике сцене - позадине. 

Слике и звуци за сваки објекат чувају се у независним областима - сабирном центру 

програма. Тамо се налазе и скрипте објеката, али са њима ћемо се упознати нешто касније. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позадине и костиме можемо да креирамо зако што их нацртамо у графичком едитору 

који покрећемо кликом на дугме цртај, или, уместо тога, да узмемо готову слику из фајла с 

екстензијом JPG, BMP, PNG, GIF помоћу дугмета уметни (import). Да бисмо извршили акције са 

сценом или спрајтом, одговарајући објекат треба селектовати мишем из листе објеката. Активни 

објекат – објекат у фокусу означава се плавим рамом као на слици 8.  

Пример 1 - Преузимање слика из фолдера 

 

За позадину или спрајт можете искористити слику која 

се чува у фајлу за екстензијом JPG, BMP, PNG, GIF  из 

ма којег фолдера на рачунару. За позадину сцене 

пожељно је да слика има димензије - 480 пиксела по 

ширини и 360 пиксела по висини. Покушајте да 

објасните шта ће се десити ако изаберете слику мањих 

или већих димензија. Димензије слике можете видети 

ако у фолдеру у коме се слика чува селектујете слику 

Слика 8. Костими и позадине 

Слика 9. Димензије слике 
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левим дугметом миша. 

Додавање позадине преношењем фајла из фолдера на сцену пројекта врши се на следећи начин. 

1. Отворите било који фолдер који садржи 

графичке фајлове. 

2. На десктопу поставите један поред другог 

прозор програма Скреч и прозор фолдера са фајлом 

који желите да искористите. 

3. Кликните левим дугметом миша на икону 

сцене у листи објеката како би постала активна. 

Слика се додаје у активан објекат! 

4. Превуците мишем жељени графички фајл на 

сцену и отпустите га тамо. 
5. Додата слика треба да се појави у листи 

позадина. 

6. Одстраните непотребну  позадину из листе 

позадина. 

Питање. Шта би се десило да пре додавања фајла нисте селектовали позадину, него спрајт? 

Покушајте да објасните. 

Пример 2 - Креирање спрајта од дела позадине  

Са интернета смо преузели слику породице Симпсон и поставили је као позадину. 

Показаћемо како се може направити нови лик – Лиза Симпсон са ове позадине. 

Прво треба притиснути десно дугме миша било где на сцени и изаберати команду „узми 

слику са екрана за нови лик“. Затим селектовати левим дугметом миша (превлачењем) правоуглу 

област позадине (око Лизе) ради креирања копије, па отпустити лево дугме миша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копија 

Слика 11. Креирање спрајта од дела позадине 

Слика 10. Преношење фајла из 

фолдера на сцену 
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У листи спрајтова појавиће се нови лик. Да би се лик уредио, треба изабрати преправку 

његовог изгледа - костима. 

1. Кликните на спрајт у листи спрајтова. 

2. Кликните на дугме Костими у области скрипте 

3. Кликните на дугме Преправи (Edit). Отвориће се графички едитор. 

 

 

Коришћењем алатке гумица у графичком едитору треба избрисати делове позадине који су 

остали уз Лизин лик. Најбоље је увећати лик и пажљиво избрисати непотребне детаље. По 

потреби смањивати величину гумице како би се прецизније радило. Када будете задовољни, 

кликните на дугме ОК. 

Информације о текућем спрајту 

 

Изнад области скрипте налазе се информације о текућем спрајту (на слици 1 означене са 

спрајт инфо) 

 име спрајта 

 x,y позиција 

 правац кретања. 

 статус откључано/закључавано 

 

Правац кретања указује на правац којим ће се спрајт кретати (0=горе, 90=десно, 

180=доле, -90=лево). Плава линија на сличици показује правац кретања. Да бисте променили 

правац кретања треба да превучете (заротирате) ту плаву линију. Правац се враћа у почетни 

Слика 12. Уређивање изгледа 

спрајта преправком костима у 

графичком едитору 

Слика 13. Информације о текућем спрајту 
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положај (правац=90) двокликом на сличицу спрајта у инфо пољу. Откључани спрајт може се 

премештати током извршавања. 

Десним кликом на спрајт на бини или његову сличицу у листи спрајт се памти у засебној 

датотеци (експортује се) и може да се користи у другим пројектима. 

Препоручујемо да сваком спрајту придружите име које одговара његовој улози у пројекту. 

Промена имена спрајта врши се тако што се у 

пољу имена спрајта (у спрајт инфо прозору) откуца 

ново име. 

Понашање 

Сваки објекат има своје понашање, чак и непокретан простор који, на пример, може да 

мења спољашњост. Ученицима се за понашање дају оцене из владања, а понекад и награде. 

За ствари обично знамо од чега се састоје, на пример рачунарски систем се састоји од 

хардвера и софтвера, али од чега се састоји понашање?  

Одговор на ово питање је – понашање чине дејства и поруке. Људи, животиње, технички 

уређаји - могу да дејствују и да преносе поруке. Свакако сте видели како семафор помоћу 

различитих боја шаље поруку возачима и пешацима, когда могу да прелазе раскрсницу. 

У понашању се крију две тајне, које омогућавају предвиђање будућности. Прва тајна је да 

понашањем управља сценарио - тачан поредак акција и порука. Ако вам је познат, на пример, 

сценарио филма, онда тачно знате, када и како ће поступити сваки глумац, шта и коме ће рећи. 

Друга тајна је да се понашање увек покреће догађајем, што може бити акција или добијање 

поруке. 

Слика 14. Промена имена спрајта 
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Слика 15. Две врсте догађаја 

 

У Скречу акције извршава човек (корисник програма) мишем и тастатуром, а поруке 

предају један другом спрајтови и сцена. 

Понашање - то су наредбе управљања и поруке објекта као одговори на догађаје. У 

Скречу се за сценарио користи енглеска реч скрипт (енгл. Script), скрипт=сценарио. 

Скрипте се, као слике и звуци, додају унутрашњости активног објекта (спрајта или сцене), 

односно објекта који је био селектован мишем у листи објеката. 

Палета блокова и област скрипти 

 

Да би се направила скрипта, потребно је за активан објекат пренети блокове акција из 

левог прозора у средњи – област скрипте, и повезати их у стек (енгл. stack). Први блок увек мора 

да буде блок управљања који покреће извршавање скрипте. Блок се покреће кликом на њега. 

Креирање скрипти (програма) врши се постављањем блокова једног преко другог. Клик 

било где у оквиру стека покреће комплетну скрипту која се извршава од врха према дну. Да би се 

утврдило шта блок ради, треба десним кликом на њега отворити приручни мени и изабрати Help. 

Када превлачите блок у оквиру области скрипти, бели маркери указују где можете да 

поставите блок и исправно га повежете са осталим блоковима. Да бисте померили стек, треба да 

покажете на његов горњи блок Ако превлачите блок са средине стека, помераће се и сви блокови 

испод њега. 
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Ако желите да понашање једног спрајта искористите за други спрајт, копирајте стек 

блокова који описују понашање тако што га превучете до сличице другог спрајта у листи. 

Неки блокови садрже поље у коме 

се може мењати текст, као на 

пример . Да бисте 

променили вредност, кликните 

унутар беле области, избришите 

постојећи број и напишите нови.  

У то поље такође можете да 

поставите елипсасти блок попут 

. Неки блокови садрже 

падајуће меније као на пример 

. Потребно је 

само кликнути на троуглић да би се отворио мени и затим кликнути на ставку коју желите да 

изаберете. 

Да би се очистила област скрипти треба изабрати прву опцију из приручног менија који 

се појави при десном клику, а ако желите да упамтите скрипту као слику треба да изаберете 

опцију Save из приручног менија.  

Да бисте додали коментар у област скрипти, из приручног 

менија који се појави при десном клику изаберите опцију Додај 

коментар. Појавиће се жуто поље у које треба да упишете коментар. 

За промену величине поља са коментаром користите ручицу која се налази на десној 

ивици. Кликните на троугао у горњем левом углу да бисте смањили или повећали област за 

коментар. 

Коментари се могу додати било где у области скрипти, а можете их померати 

превлачењем. Да бисте придружили коментар блоку, превуците коментар до врха блока. 

Одвајање коментара од блока постиже се такође превлачењем.  
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Слика 16. Палета блокова и област скрипти 
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Шта је алгоритам 

 

Термин алгоритам настао је као латински превод имена персијског математичара и 

астронома Мухамеда ибн Мусе ал Хорезмија (арап. Myhammad ibn-Mûsa al-Khwàrizmi), који је 

живео у ІХ веку на подручју данашњег Узбекистана. У преводу с арапског језика то би значило: 

Мухамед син Мусе из Хорезма. Ал Хорезми је разрадио и у посебној књизи описао правила за 

извршавање аритметичких операција са декадним бројевима. Арапски оригинал те књиге је 

изгубљен, али постоји њен превод на латински из XII века. У том преводу испред сваког правила 

пише „Dixit Algorizmi“ –„Алгоризми је говорио“, односно крај имена ал Хорезми претворен је у 

Алгоризми. У другим латинским текстовима име је претворено у Algorithmus - Алгоритам. 

Временом је заборављено да је Алгоритам име човека, па се наслов над правилима „Алгоритам је 

говорио“ претворио у “алгоритам гласи”. На тај начин су се правила почела називати 

алгоритмима.  

Појам алгоритма је познат вековима, али посебан значај добија тек појавом рачунара. У 

прво време су се под термином алгоритaм подразумевала правила за вршење четири основне 

аритметичке операције, а данас овом термину одговара далеко шире значење.  

Прелазак улице, припрема хране по рецепту, обављање телефонског разговара, решавање 

математичког задатка – све то се своди на извршавање појединих елементарних операција 

задатим редоследом. Елементарне операције се у алгоритмима називају команде, кораци или 

инструкције (лат. instructio – упутство).  

Често се уместо речи редослед (корака) користи термин низ, што сугерише да се 

инструкције извршавају једна за другом, секвенцијално, а то није увек коректно. Наиме, рачунари 

могу паралелно да решавају више задатака и истовремено извршавају више инструкција, слично 

као што се више возила истовремено креће паралелним коловозним тракама. И људи могу да 

извршавају више задатака истовремено, на пример да седе, читају и слушају музику. У Скречу 

ликови такође могу паралелно да извршавају више скрипти, а уз то више ликова на сцени у исто 

време може да ради сваки по свом сценарију понашања. 

Можемо рећи да сваки скуп разумљивих и прецизних упутстава како да се реши 

постављени задатак представља алгоритам, али ако желимо да будемо до краја коректни, 

морамо додати "у интуитивном смислу". 
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Наиме, у математици се и надаље алгоритми изучавају на систематичан теоријски начин. 

Математичка теорија алгоритама бави се могућим облицима алгоритама и истражује својства 

самих алгоритама.  С друге стране, са становишта употребљивости, алгоритам није објекат 

изучавања већ се користи за јасно утврђивање правила достизања неког постављеног циља. 

Међутим, потребно је ипак утврдити нека основна својства алгоритама и установити када се неки 

поступак може назвати алгоритмом.  

Својства алгоритама  

 

Шта мислите да ли правило "Кад излазиш угаси светло" представља алгоритам? Да, мада 

врло примитиван. Али правило "За време кретања тротоаром држите се леве стране" то није, 

јер има непрекидан каракатер. Алгоритмима можемо описати једино процесе који имају 

дискретан карактер, који се одвијају кроз низ засебних дејстава. Ова дејства описују се 

алгоритамским корацима који се извршавају један за другим. Сваки алгоритамски корак састоји 

се из два упутства: шта треба урадити и који алгоритамски корак треба извршти за њим. Дакле, 

алгоритамски корак не само што прецизира операцију коју треба извршити, него једнозначно 

указује и на следећи алгоритамски корак. Ово својство алгоритама зове се дискретност. 

Алгоритам треба да буде разумљив за корисника. Другим речима, свако упутство које се 

задаје алгоритамским корацима треба да буде такво да извршилац алгоритма уме да га уради. 

Ако, рецимо, тражите од ученика трећег разреда основне школе да квадрира неки број, он ту 

операцију вероватно неће моћи да уради, али ако захтевате да помножи број са самим собом, 

успеће да реши задатак. Ово својство назива се елементарност алгоритамског корака. 

Алгоритам увек мора да се заврши после коначног броја корака. Ово особину зовемо 

коначност. При том, алгоритам увек мора да доведе до решења задатка.  

Приметимо да и утврђивање чињенице да задатак нема решења представља у ствари 

решење проблема. Ово својство алгоритма зове се резултативност.  

Алгоритми имају још једну важну карактериситику – масовност. Та особина подразумева 

да се помоћу једног истог алгоритма може решавати читава класа задатака са различитим 

улазним величинама. Својство масовности значајно увећава практичну вредност алгоритама.  

Уз дискретност, резултативност и масовност, оно што суштински одређује алгоритме је 

својство детерминисаности. Наиме, за исте улазне величине алгоритам увек мора дати исте 

резултате. 
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Скуп команди извршиоца 

 

Као што смо рекли, кораци алгоритама не извршавају се сами по себи, њих обавља 

извршилац алгоритма, који разуме алгоритам и зна тачно да обави сваки корак алгоритма. 

Сви објекти - и жива бића и технички уређаји могу бити извршиоци алгоритама. Зашто машина 

за прање веша не може да пече колаче, а фрижидер да пере веш? Зато што је сваки објекат у 

стању да изврши само ограничени скуп команди. Машина за прање веша у стању је да прихвати 

воду за прање, загрева воду, центифугира – дакле да извршава команде прања, али не и да 

извршава команде печења.  

Скуп команди, које може да извршава објекат, назива се скуп команди извршиоца.  

Рачунари су универзални извршиоци алгоритма захваљујући уграђеном скупу 

инструкција (инструкција машинског језика) на које се могу свести различити програми – 

упутства за решавање проблема из практично свих области људске делатности.  

У Скречу постоје 2 врсте извршилаца алгоритама: сцена и ликови – спрајтови (слика 17). 

  
 

 

 

 

Слика 177. Извршиоци алгоритама у Скречу 
 

Ликови могу да извршавају више од 120 команди, а сцена нешто мање – 85. Овај скуп 

омогућава извршиоцима да реализују мноштво различитих алгоритама. Све расположиве 

команде чувају се у левом прозору програма и организоване су у 8 група. Блокови команди сваке 

групе имају карактеристичну боју. 

 

  кретање (тамно плава) 

  изглед (љубичаста) 

  звук (пурпур црвена) 

   оловка (тамно зелена) 

 

  управљање (жута) 

  сензори (светло плава) 

  оператори (светло зелена) 

  променљиве (наранџаста) 
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Запис и структура алгоритама 

 

Алгоритам можемо мање или више прецизно задати речима. Међутим, много бољи увид 

у структуру и редослед извршавања инструкција даје графички запис алгоритма. Графичка шема 

која својим симболима указује на природу појединих алгоритамских корака назива се блок 

дијаграм. У блок дијаграмима се користе специјални симболи за запис: 

 почетног и завршног корака, 

 улазно/излазних корака, 

 корака обраде и  

 корака доношења одлуке. 

Основни циљ блок дијаграма је да укаже на редослед извршавања појединих 

алгоритамских корака. Линија која у блок дијаграму указује на следећи алгоритамски корак зове 

се повезница.  

Графички запис алгоритма, поред тога што омогућава краћи и јаснији запис алгоритма 

него писаним језиком, даје прегледну везу између детаља и целине алгоритма и омогућава лако 

откривање грешака у његовој структури.  

Скрипте у Скречу изгледају као запис алгоритама блок дијаграмима 

 

Инструкције у програмском језику Скреч задају се превлачењем одговарајућих блокова у 

област скрипте. Као што повезнице спајају алгоритамске кораке и указују на редослед њиховог 

извршавања, тако се блокови инструкција међусобно повезују тако што се слажу један преко 

другог, при чему се испупчење једног блока постави у удубљење другог (слика 18а). Овакве 

блокове који одговарају корацима обраде зваћемо надаље стек блокови, а њихова 

карактеристика је да имају удубљење на врху и испупчење на дну.  

Блокови који одговарају почетном алгоритамском кораку чија је карактеристика да на 

њих не указује ни један алгоритамски корак у Скречу називамо „капе“ Овај тип блокова има 

заобљен врх (слика 18б) и поставља се на врх стека, а повезује се са наредним блоковима преко 

испупчења на дну. „Капе“ дефинишу који догађај треба да наступи да би се извршио стек 

блокова испод њих. Тај догађај може да буде, на пример, притисак на неку типку тастатуре, 

добијање одговарајуће поруке или клик на лик. 
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Блокови који одговарају завршном алгоритамском кораку имају удубљење на врху, али 

немају испупчење на дну. Како у Скречу једном објекту може бити придружено више скрипти 

које се могу паралелно извршавати, постоји и блок који завршава извршавање свих покренутих 

скрипти (слика 18ц). 

Улазни подаци примају се у Скречу помоћу групе блокова сензори, (слика 18д). Податак 

који корисник унесе чува се у предефинисаној променљивој одговор. Вредност променљиве 

одговор може се доделити ма којој променљивој или листи коју је корисник  креирао. Скреч сам 

утврђује о каквом се типу променљиве ради на основу операција које се над њом извршавају – 

реалном броју, целом броју или стрингу.  

Како Скреч омогућава програмирање управљано догађајима, многи од блокова сензора 

умећу се у кораке гранања. Ако је наступио догађај који се прати сензором, извршава се једна 

група корака – тзв. „да-грана“, а ако није онда се кораци „да-гране“ не извршавају. Блокови који 

одговарају логичким променљивама су облика шестоугла и могу се уметнути само у блокове 

који имају отвор одговарајућег облика. Блокови који одговарају променљивама у Скречу се 

називају репортери. 

Резултат алгоритма може бити нека акција коју релизује извршилац алгоритма, на 

пример кретање, свирање, промена изгледа, али и издавање података. Многи од блокова 

инструкција који омогућавају приказ резултата алгоритма налазе се у групи изглед (слика 18д). 

 

А) Стек блокови  б) Почетни репортери ц) Завршни 

блокови 

д) Улазни сензори 

и излазни изгледи 

 
 

  

  
 

 

 

Слика 18. Примери блокова инструкција у Скречу 

 

Коначно, блокови који одговарају корацима гранања, налазе се у групи инструкција 

управљање (слика 19). 
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Слика 19. Блокови који омогућавају гранања и циклусе 

 

Из блок дијаграма се јасно може видети структура алгоритма, односно логика програма.  

Програми разгранате структуре у Скречу се реализују помоћу блокова непотпуног и 

потпуног гранања и условне паузе (прва колона слике 19). Условни оператори могу да се умећу 

један у други и тако реализују гранања произвољне сложености. 

У Скречу се могу реализовати 4 врсте циклуса: безусловни, бројачки, с предусловом и с 

постусловом (друга колона слике 19). 

Примери програма у Скречу 

 

Задатак 1.  

Написати програм којим се израчунава хипотенуза правоуглог троугла на основу задатих катета.  

Прво решење.  

У овом решењу тражење улазних података и саопштавање резултата поверићемо неком 

лику – у нашем примеру мачку, заштитном лику Скреча. Читав поступак изгледаће као стрип 

(слика 20 ) – прво мачак саопштава шта ради програм, затим тражи улазне податке, онда 

„размишља“ како ће израчунати резултат и на крају га саопштава. Како можете видети из 

скрипте придружене мачку, програм има просту линијску структуру (слика 21). 
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Слика 20. Прихватање улазних података и издавање резултата које води лик 

 

 
 

Слика 21. Скрипта за израчунавање дужине хипотенузе придружена лику 

 

Задржимо се мало на начину креирања променљивих у програму.  

Креирање и коришћење променљивих 

 

Избором групе променљиве у палети блокова појављују се дугмићи „Направи 

променљиву“ и „Направи листу“(слика 22а). Кликом на дугме „Направи променљиву“ отвара се 

дијалог за креирање нове променљиве (слика 22б). Променљива може бити локална, само за 

скрипте придружене објекту у фокусу (лику или сцени) или глобална коју могу да користе сви 

објекти пројекта. Уписом имена променљиве и кликом на дугме „У реду“ у палети блокова 
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појављују се 4 инструкције и репортер са именом променљиве уз који стоји дугме за потврду 

(слика 22ц).  

 
 

Слика 22. Креирање променљиве 

 

Репортери се појављују у два облика и могу да се поставе само у отворе истог облика. 

Репортери са заобљеним крајевима (елипсе) садрже бројеве и могу да се поставе у блокове који 

имају заобљену белину. Репортери шестоугаоног облика садрже логичке податке (тачно или 

нетачно) и могу да се поставе у блокове са одговарајућим отвором. Неки репортерски блокови 

имају и поље за потврду. Ако се кликне на поље за потврду, на сцени се појављује монитор у 

коме се приказује текућа вредност репортера. Промене вредности репортера аутоматски се 

приказују на монитору. Ово је нарочито корисно приликом креирања пројекта, специјално ако 

се користи режим рада корак по корак. Монитор може да приказује вредности репортера у више 

различитих формата: 

а) мали приказ вредности са именом репортера, 

б) велики приказ вредности без припадајућег имена,  

ц) са клизачем који омогућава промену вредности репортера (слика 7). 

 

Слика 23. Различити прикази репортера 

 

Прелазак из једног у други формат постиже се двокликом на монитор. Формат са 

клизачем може се користити једино за променљиве које креира корисник. Десним кликом на 

клизач подешавају се минимална и максимална вредност. 

У нашем програму смо користили три нумеричке променљиве: а, б и хипотенуза. Када 

се у програму креира више променљивих у наредби за доделу вредности се избором из 
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падајућег менија бира којој од њих желимо да доделимо вредност. Кликом на дугме „Обриши 

променљиву“ добијамо у падајућем менију списак свих коришћених променљивих из којег 

бирамо ону коју желимо да обришемо (слика 24). 

 

 
 

Слика 24. Додела вредности и брисање променљиве 

 

Променљивим а и б вредност смо додели помоћу уграђене променљиве одговор која 

прима улазни податак који уноси корисник после инструкције за постављање питања. Скреч 

користи више предефинисаних променљивих које указују на текућу позицију миша, позицију 

центра лика и слично (слика 25).  

 
Слика 25. Предефинисане променљиве из група сензори и кретање и корисничке 

променљиве 

 

Вредност променљивој хипотенуза доделили смо као вредност израза корен(а*а+б*б). 

Бројни израз формира се преношењем одговарајућег блока из групе оператори, у нашем случају 

блока за сабирање у чије се отворе уписују одговарајући подаци, променљиве или изрази. 

Променљиве се уписују тако што се одговарајући репортер преноси из палете променљиве и 

поставља у отвор, а изрази тако што се одговарајући израз преноси из палете оператори. У 

нашем случају се у празна поља блока за сабирање постављају блокови за множење, од којих се 

у оба поља првог умећу репортери променљиве а, а у оба поља другог репортери променљиве б. 

Затим се формирани израз а*а+б*б поставља у празно поље блока за ирачунавање функције 

корен који се такође узима из групе оператори (слика 26). На крају се цео израз убацује у 

празнину инструкције постави (вредност променљиве хипотенуза) која се узима из групе 

блокова променљива. 
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Слика 26. Формирање вредности израза коришћењем блокова из групе оператори 

 

Слично израчунавању функције корен могли смо изабрати неку другу нумеричку 

функцију избором из падајућег менија блока функција из групе оператори (слика 27). 

 
Слика 18. Уграђене нумеричке функције могу се изабрати из падајућег менија блока са 

дна групе оператори 

 

Саопштавање резултата остварили смо повезивањем стринга „Дужина хипотенузе је „ и 

вредности променљиве хипотенуза. Напомињемо да се мора користити репортер променљиве 

из палете блокова променљиве, а не текст са именом променљиве.  

 

Типови података у Скречу 

 

У Скречу се могу користити нумерички, и логички подаци као и стрингови и листе.  

Нумерички подаци се састоје из низа цифара којима може претходити знак минус(-) за 

означавање негативног броја, и између којих се може навести тачка да би раздвојила целобројни 

од децималног дела броја. То су означени цели и реални бројеви. 

Нумерички подаци се уписују у овална поља блокова.  

Коришћењем блокова репортера из групе оператори, над бројевима се могу извршавати 

основне аритметичке операције и математичке функције, може се генерисати случајни број из 

задатог интервала, заокруживати реалан број на ближи цео број, израчунати остатак при 

целобројном дељењу.  
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Логички подаци могу имати само две вредности: тачно и нетачно. Логички оператори 

и логички подаци користе се за програмирање циклуса и гранања унутар блокова са „устима“ у 

облику  спљоштеног слова C у која можете да убаците друге стек блокове. Они омогућавају да 

се направи  илузија разумног понашања ликова. 

Стрингови су ниске произвољних симбола (слова, цифре, интерпункцијски знаци), ма 

које дужине, које се могу написати коришћењем тастатуре. Стрингови се уписују у правоугла 

поља блокова. То су најчешће различите поруке које се могу приказати помоћу 4 блока из групе 

изглед и једног блока из категорије сензори (слика 28). 

 

 

Слика 28. Стрингови у пољима блокова за саопштавање порука 

 

Са стринговима се могу извршавати операције, као са бројевима, али таквих је операција 

значајно мање – свега 3: повезивање стрингова, утврђивање броја симбола у стрингу и 

приказивање симбола који се налази на задатој позицији у стрингу. 

Листе у Скречу омогућавају рад са низовима података. 

 

Друго решење задатка 1.  

Друга стратегија за прихватање улазних података и приказивање излазних резултата је 

придруживање скрипте сцени. Задатак се поставља као позадина сцене, сцена „захтева“ улазне 

податке, резултат се очитава на монитору података (слика 29). Улазне податке можемо уносити 

коришћењем клизача на монитору променљивих, али то није увек прецизно. Приказивање 

монитора променљивих можемо програмским путем контролисати слично као што ликове 

можемо сакривати или приказивати.  

У скрипти која следи користимо променљиве прва катета, друга катета и хипотенуза, а 

пошто сцена по природи ствари не може да говори, резултат приказујемо преко монитора 

променљиве хипотенуза. 

Скрипта придружена сцени приказана је на слици 30. 
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Слика 29. Прихватање улазних података и издавање резултата које води сцена 
 

 
 

Слика 30. Скрипта за израчунавање дужине хипотенузе придружена сцени 
 

Задатак 2.  

Написати програм којим се избацује цифра десетица у природном троцифреном броју x.  

 

Прво решење задатка 2 – коришћењем нумеричких података. 

У програму користимо следеће променљиве: U – троцифрени улазни податак , J –цифра 

јединица, S – цифра стотина,  X – двоцифрени резултат. Издвајање цифре јединица остварујемо 

коришћењем оператора мод (Ј=U мод 10). Пошто не располажемо оператором за целобројно 

дељење, до цифре стотина долазимо тако што од улазног податка одузмемо (U мод 100) и тај 
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број поделимо са 100. На пример, за U = 325  вредност израза (U мод 100) износи 25, а израза U-

(U мод 100) износи 300, па дељењем са 100 добијамо 3, односно цифру стотина. Резултат се 

добија по формули X=S*10+J. 

 

Друго решење задатка 2 – коришћењем стрингова. 

Уместо целобројног дељења и оператора мод до цифара улазног податка можемо доћи 

коришћењем оператора за издвајање знака на задатој позицији стринга. Захваљујући чињеници 

да Скреч сам реализује конверзије из нумеричких података у стрингове и обрнуто, друго 

решење је једноставније. Скрипте за оба решења задатка 2 приказане су на слици 31.  

    

Слика 319. Скрипте за решења задатка 2. 

 

Задатак 3.  

Ако се молекул сумпорне киселине H2SO4 састоји из 2 атома  водоника, једног атома сумпора и 

4 атома кисеоника, написати програм који одређује максималан број молекула сумпорне 

киселине који се може формирати од датих H атома водоника, S атома сумпора и O атома 

кисеоника. 

 

Решење задатка 3 приказано је на слици 32. 
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Слика 20. Скрипта са инструкцијама гранања 

 

Задатак 4.  

Написати програм који црта кружницу са центром у средини сцене и полупречником 100 тачку 

по тачку.  

Решење задатка 4. 

На слици 33 можемо видети изглед сцене по завршетку скрипте придружене лику који у 

циклусу који се понавља 360 пута оловком спаја тачке на кружници. Почиње се од тачке с 

координатама (100,0) која заклапа угао од 0 степени са х осом, па се иде на крај полупречника 

круга који са х осом заклапа угао од 1 степена и тако редом све до повратка у тачку (100,0).  
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Слика 33. Кружница нацртана програмом чија је скрипта приказана на следећој слици 

 

Алгоритам цртања приказан је на слици 34. 

 

Слика 34. Скрипта програма са цикличном структуром који црта кружницу  

 



27 

 

Задаци за алгоритмизацију 
Задатке решити као пројекте у Скречу 

 

1. Написати програм који помаже касирки да обрачуна кусур, тако што од ње тражи да 

унесе јединичну цену артикла, количину артикала и колико новца добија од купца 

2. Разредни старешина је израчунао средњу оцену ученика S на основу 12 предмета. 

Сазнао је да у просек улази и тринаеста оцена из владања V. Написати програм који на основу S 

и V одређује средњу оцену ученика. 

3. Написати програм којим се временски интервал дат у минутима изражава у сатима и 

минутима. 

4. Написати програм којим се замењују места цифри јединица и цифри стотина у 

природном троцифреном броју x. 

5. Написати програм којим се од датог природног броја n формира број са истим цифрама, 

али у обрнутом поретку. 

6. Ако је вредност неког артикла x динара. Одреди најмању количину новчаница по 100, 

20 и 1 динара којима се може платити тај артикал, ако имамо на располагању довољну количину 

свих новчаница. 

7. Дата су два угла изражена у степенима, минутама и секундама: (s1, m1, sec1) и (s2, m2, 

sec2). Написати програм који се одређују њихови збир и разлика. 

8. Написати програм којим се уноси n целих бројева (n<20) и приказује колико је датих 

бројева негативно, колико позитивно, а колико једнако 0. Број n је такође улазни податак. 

9. Написати програм којим се уноси n природних бројева (n<20) и одређује број чији је 

збир цифара највећи.  

10. Написати програм који у листу уписује све троцифрене Армстронгове бројеве. Број је 

Армстронгов ако је једнак збиру кубова својих цифара. 

11. Написати програм који за дати природан број n (1<= n <1000) одређује збир цифара и 

број цифара. На пример: 

n =12 збир цифара је 3, број цифра је 2;  

n =102 збир цифара је 3, број цифра је 3. 

12. Написати програм који уписује у листу све троцифрене бројеви који имају особину да 

су дељиви бројем који се добија избацивањем средње цифре. 
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13. Написати програм који одређује све делиоце датог природног броја n. 

14. Написати програм који одређује НЗС (најмањи заједнички садржалац) и НЗД (највећи 

заједнички делилац) за два дата природна броја. 

15. Написати програм који одређује и исписује све савршене бројеви од 2 до m. Број је 

савршен ако је једнак збиру својих делитеља искључујући њега самог. На пример, 28 је савршен 

број, јер је: 28=1+2+4+7+14. 

16. Написати програм којим се испитује да ли је дати природан број n прост. Број је прост 

ако је дељив само са један и са самим собом. 

17. Написати програм који у листу ПРОСТИ уписује све просте бројеве до 10000. 

18. Написати програм који у листу уписује троцифрене просте бројеве. 

19. Написати програм којим се дати природан број раставља на просте факторе. На 

пример, за 28 рачунар у листу треба да упише: 2 2 7. 

20. Написати програм који у листу уписује све бројеве близанце до датог природног броја 

n. Два природна броја су близанци ако су прости и разликују се за 2, нпр. 3 и 5, 5 и 7, 11 и 13. 
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