
 

 

1. Дат је низ An (n≤100) целих бројева. Написати 
програм за израчунавање збира позитивних и збира 
негативних елемената низа. 

 

2. Дата је квадратна матрица Аnxn (n≤100) целих 
бројева. Написати програм за одређивање 
вредности и индекса највећег елемента изнад 
главне дијагонале. 

 

3. Дефинисан је следећи тип података 

type ucenik=record 
  Ime: string[30]; 
  Prezime: string[30]; 
  Matematika: 1..5; 
  Srpski: 1..5; 
  Informatika: 1..5; 
  Prosek: real 
 end; 
var u: array[1..30] of ucenik; 
Написати програм за штампање имена и презимена 
свих одличних ученика. 

 

 

 

 

 

1. Дат је низ An (n≤100) целих бројева. Написати 
програм за одређивање највећег позитивног и 
најмањег негативног елемента низа. 

 

2. Дата је квадратна матрица Аnxn (n≤100) целих 
бројева. Написати програм за одређивање 
производа елемената на главној дијагонали. 

 

3. Дефинисан је следећи тип података 

type ucenik=record 
  Ime: string[30]; 
  Prezime: string[30]; 
  Matematika: 1..5; 
  Srpski: 1..5; 
  Informatika: 1..5; 
  Prosek: real 
 end; 
var u: array[1..30] of ucenik; 
Написати програм за штампање имена и презимена 
свих ученика који имају 5 из математике. 

 

 

 

 

1. Дат је низ An (n≤100) целих бројева. Написати 
програм за одређивање колико има позитивних, а 
колико негативних елемента низа. 

 

2. Дата је квадратна матрица Аnxn (n≤100) целих 
бројева. Написати програм за одређивање збира 
елемената испод главне дијагонале. 

 

3. Дефинисан је следећи тип података 

type ucenik=record 
  Ime: string[30]; 
  Prezime: string[30]; 
  Matematika: 1..5; 
  Srpski: 1..5; 
  Informatika: 1..5; 
  Prosek: real 
 end; 
var u: array[1..30] of ucenik; 
Написати програм за одређивање ученика са 
највећим просеком. 
 
 
 
 
 
 

 

1. Дат је низ An (n≤100) целих бројева. Написати 
програм за одређивање броја елемената низа који 
су већи од аритметичке средине елемента низа. 

 

2. Дата је квадратна матрица Аnxn (n≤100) целих 
бројева. Написати програм за одређивање 
вредности и индекса најмањег елемента испод  
главне дијагонале. 

 

3. Дефинисан је следећи тип података 

type ucenik=record 
  Ime: string[30]; 
  Prezime: string[30]; 
  Matematika: 1..5; 
  Srpski: 1..5; 
  Informatika: 1..5; 
  Prosek: real 
 end; 
var u: array[1..30] of ucenik; 
Написати програм за одређивање просечне оцене 
ученика. 


