
 

ВЕЖБА – SCRATCH – Линијска алгоритамска структура - ПРАВОУГАОНИК 

Задатак: Написати програм којим се уноси странице правоугаоника, а израчунава његов обим и површина 

Упутство за решавање задатка: 

1. Покренути програмско окружење Scratch које се налази на адреси https://scratch.mit.edu/ и одабрати наш 

језик уколико већ није одабран 

2. Из менија одабрати Стварај 

3. Кликнути на картицу Догађаји и мишем превући  у део за код. 

4. Кликнути на картицу Подаци па на Направи променљиву.  

У поље име променљиве унети а и кликнути на У реду. Слично урадити и за променљиве б, Обим и 

Површина.    

 

5. Кликнути на картицу Осећаји и мишем превући  блок     у део за код.  

Уместо постојећег текста унети текст:  Колика је дужина правоугаоника?  

 

6. Из картице Подаци изабрати блок    

Из листе одабрати променљиву а, а одговор је у картици Осећаји   

 

 

7. Кликнути на картицу Осећаји и мишем превући  блок  у део за код.  

Уместо постојећег текста унети текст:  Колика је ширина правоугаоника?   

 

8. Из картице Подаци изабрати блок    

Из листе одабрати променљиву б, а одговор је у картици Осећаји   

 

9. Из картице Операције одабрати множење а затим у први круг унети 2, а у други из картице Подаци 

превући а. .  

10. Поновити ово за променљиву б.  

11. Из картице Операције одабрати сабирање  и превући у њега претходна два блока.  

Из картице Подаци изабрати блок   и у њега превући претходни блок  .  

Променљиву Обим изабрати из листе.     

 

 

 

https://scratch.mit.edu/


 

12. Слично урадити и за површину.   

Из картице Операције одабрати множење а затим и у први и у други круг из картице Подаци превући  

а и б. Из картице Подаци изабрати блок   и у њега превући претходни блок  .  

  
 

13. Да би исписали резултат програма потребно је спојити текст (нпр. Обим је: ) и број. 

Из картице Операције изабрати блок    

У прво поље унети текст Обим је:  а у друго поље из картице Подаци превући променљиву Обим.  

 

Слично урадити и за површину.  

Оба блока повежи убацити у још један блок повежи. 

 
 

 

14. Из картице Изглед  одабрати блок . 

Уместо речи Hello! превући претходни блок, а уместо 2 унети 10. 

 

15. Покренути програм кликом на зелену стрелицу. 

16. Унети дужину правоугаоника нпр. 4 и кликнути на  

17. Унети ширину правоугаоника нпр.  5 и кликнути на  

18. Резултат рада програма 

 

 
 

 


