
ПОИМ ЗА АЛГОРИТАМ



ДИСКУСИЈА

• Што е заденичко за:

-правење торта?

-пишување домашна работа?

-возење велосипед?

-вртење телефонски број?



• Сите тие се или вклучуваат 
листа на последователни 
наредби!

• Всушност се што правиме 
може да се запише постапно 
во вид на чекори/наредби/ 
инструкции.



ДАЛИ СЕ СЕЌАВАТЕ НА ЗБОРОТ 
АЛГОРИТАМ?

• Повторуваме задено во еден глас

АЛ   ГО   РИ   ТАМ



• Алгоритмот е листа на чекори/ наредби/ инструкции кои 
треба да се следат за да се изврши некоја задача или да се 
реши некој проблем.



• Дали некој од вас ќе сака да ни го раскаже денешниов ден 
откако се разбудил па се додека не тргнал на училиште?



Возможно е да креирате алгоритам од нештата што ги правиме 
секој ден. Како на пример: врзување врвки на чевлите, 
телефонирање, правење торта, пишување домашна работа, 
четкање заби и сл.

Еве неколку примери на алгоритми!



АКТИВНОСТ 1: ТЕЛЕФОНИРАЊЕ

• Чекор 1: Дигни ја слушалката

• Чекор 2: Сврти го бројот

• Чекор 3: Почекај да се јави личноста

• Чекор 4: Зборувај со личноста

• Чекор 5: Спушти ја слушалката

• (обиди се да го прошириш алгоритмот)



АКТИВНОСТ 2:ЧЕТКАЊЕ ЗАБИ

• Чекор 1: Земи ја четката за заби

• Чекор 2: Отвори ја пастата за заби и нанеси од пастата на четката

• Чекор 3: Четкај ги забите во хоризонтален ,па во вертикален правец

• Чекор 4: Пушти ја чешмата со вода

• Чекор 5: Исплакни ја устата со вода

• Чекор 6: Врати ја четката и пастата на своето место



ЕВЕ СЕГА ВЕЌЕ СИГУРНО СЕ ПОТСЕТИ НА 
ПОИМОТ АЛГОРИТАМ

• Што е битно за еден алгоритам , каков треба да биде?



САМОСТОЈНА РАБОТА:
• Следи ги упатставата едно по друго по редоследот по кој се наведени 

подолу. Работи самостојно, без да гледаш во изработките на другите 
ученици, ниту, пак, да побараш дополнително објаснување.
Алгоритам за цртање чаша за чај
1. Повлечи права линија.
2. На средината нацртај мал круг.
3. Нацртај друга права линија паралелна со првата.
4. Нацртај права линија која ќе ги поврзува долните врвови на двете 
претходно нацртани прави линии.
5. Нацртај елипса која ќе ги допира горните врвови на двете паралелни 
линии.
Ако си готов со активноста, покажи што си нацртал.



ДИСКУСИЈА

Дали сите имавте ист алгоритам?
Дали сите нацртаа иста слика? Зошто?
Што беше тешко при следење на упатствата?
Што им недостатуваше на упатствата?



КОИ КАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕБА ДА ГИ ИМА 
ДОБРИОТ АЛГОРИТАМ?

• Алгоритмите треба да се недвомислени, јасни, прецизни -
секоја операција треба да е јасно определена, треба прецизно 
да е утврден редоследот на извршувањето на операциите и 
треба да е разбирлив за секого, независно кој го напишал. 

• За даден проблем може да се напишат различни алгоритми и 
сите тие да бидат правилни, т.е. да даваат точно решение.
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