
Назив предмета:  WEB дизајн 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду web страница. 
 Развијање креативности код ученика. 
 Усвајање основа за за почетак учења серверских и клијентских језика и технологија које подразумевају имплементацију у 

HTML (PHP, ASP, JavaScript). 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у Web 
дизајн 

Упознавање са 
основним 
појмовима 
везаним за web 
дизајн и израду 
web страница 

• дефинише појам интернета и 
www  интернет сервиса 

• дефинише појам web сајта 
• разуме разлику између 

статичких и динамичких сајтова 
• наводи примере динамичких 

web сајтова 
• разуме функцију web сервера 

• Интернет и WWW сервис 
• Појам web дизајна, web development-a 

и њихова веза  
• Појам web сајта и  web страницe 
• Статички и динамички web сајтови 
• Појам web сервера 
• Појам hosting-a и регистрације домена 
• Интернет адреса сајта (URL) 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, планом 
рада и начинима 
оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за 

Основе HTML 
језика 

Оспособљавање 
ученика за израду 
једноставних wеб 
страница 
користећи код 
HTML-а. 

• форматираjу текст (промена 
величину слова, тип слова, боју 
слова) 

• подешавају боју и слику  
позадине 

• раде са табелама 
• раде са листама 
• убацују слике и хиперлинкове у 

wеб странице.  
• праве обрасце на web страници 

• Шта је HTML и чему служи 
• Основни елементи HTML језика, tag-

ови и атрибути tag-ова 
• Израда web страница у текстуалном 

едитору 
• Структура HTML странице  
• Форматирање текста 
• Боје и позадине 
• Унос слика и анимације 
• Уметање линкова 
• Листе  
• Табеле  
• Форме и елементи форме 
• Напредне могућности и развој HTML 

алата 



CSS (Cascading 
Style Sheet) 

Оспособљавање 
ученика за 
прилагођавање 
изгледа web 
странице 
уметањем CSS 
кодa u HTML код 

• ефикасно користи CSS кодове за 
прилагођење изгледа елемената 
на web страници 

• врши подешавање како 
текстуалних, тако и 
мултимедијалних елемената на 
страници 

• подешава положај и преклапање 
layer-а  

• Шта је CSS 
• Уметање Style Sheet-a у HTML 
• Селектори id и class 
• Стилизовање позадине и боје 

Стилизовање фонта  
• Стилизовање текста и линкова 
• Стилизовање бордера, маргина, 

падинга 
• Стилизовање табела 
• Стилизовање листи 
• Позиционирање layer-а 
• Стилизовање слика и фото галерија 

информатику.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
За унос HTML кода 
користити текстуални 
едитор. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод  4 часа 
HTML 20 часова 
CSS 20 часова 
Dreamweaver 26 часова 
 

Визуелна 
израда 
интернет 
презентације 
(Dreamweaver) 

Оспособљавање 
ученика за рад са 
програмима за 
визуелно 
пројектовање и 
уређивање 
интернет 
презентација 

• користи различите врсте 
садржаја у креирању интернет 
презентација 

• нађе најбоље решење за 
структуру web презентације у 
зависности од потребе 

• Успоставља везе између 
интерних и екстерних страница 
интернет презентација 

• Провери приказ презентације у 
различитим web прегледачима 

• Постави презентацију на сервер 
• Ажурира садржај презентације 

• Упознавање са радним окружењем 
• Креирање локалног web сајта и web 

стране 
• Уметање и форматирање текста 
• Постављање и подешавање слика и 

анимација на страници 
• Имплементација CSS-a 
• Рад са табелама 
• Уметање и подешавање хипервеза 
• Израда инерактивних страна 

(искачући мени, rollover ефекат) 
• Манипулација оквирима 
• Креирање упита (форми) 
• Коришћење шаблона (templates) 
• Рад са библиотеком 
• Постављање сајта на сервер 
• Одржавање сајта 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Josh Hill и James A. Brannan: Briljantno HTML5 i CSS3, CET, 2011. 
Jennifer Niederst Robbins: Научите web дизајн водич кроз (X)HTML, CSS и Web графику, Микрокњига, 2008. 
Grupa autora: Adobe Dreamweaver CS4, CET, 2009. 



Литература са интернета. 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Рачунарство и информатика 
Рачунарска графика и милтимедија 
Интернет технологије и сервиси 
WEB програмирање 
 
 



 
Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 70+70 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа   решавању проблема 
• Оспособљавање ученика за савладавањење напредних техника у раду са  низовима 
• Оспособљавање ученика за савладавањење основних техника у раду са показивачима 
• Оспособљавање за израду програма у којима се учитавају, приказују и изводе различите  операције над 

вишедимензионалним низовима. 
• Оспособљавање за израду програма у којима се учитавају, приказују и изводе различите  операције над низовима и 

стринговима  
• Оспособљавање за декларисање, унос и приказивање структура података 
• Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Jе
дн
од
им

ен
зи
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ал

ни
 н
из

 и
ли

 в
ек
то
р Оспособљавање за 

израду програма у 
којима примењују 
напредне технике за рад 
са низовима 

• примењује технике рада са 
низовима: формирање, 
ротирање, сортирање, сажимање 
и проширивање; 

 

• Претраживање вектора 
• Ротирање вектора 
• Инвертовање вектора 
• Сортирање вектора 
• Сажимање вектора 
• Проширивање вектора 

 

На почетку теме ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе и трајање 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• Теорија 70 часа 
• Вежбе 70 часа 



П
ок
аз
ив
ач
и 

Оспособљавање ученика 
за рад са   показивачима 
 

• користи показивачке 
променљиве; 

• користи показиваче у улози 
индиректног адресирања 
(диференцирање показивача ); 

• примењује адресну аритметику 
показивача кроз вектор; 

• разуме коришћење генеричког 
показивача и његову примену 
кроз функцију malloc и 
формирање динамичког податка; 

• Дефиниција показивача 
• Иницијализација 

показивача 
• Вектори показивачи 
• Адресна аритметика 
• Генерички показивачи 
 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  2  групе приликом реализације 
вежби. 

 
Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у рачунарском кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
• Програм дозвољава слободу избора програмског 

језика. За реализацију наставног програма 
програмирање препоручује се програмски језик C 
и актуелно развојно окружење a уједно и 
бесплатно:  Microsoft Visual Studio Express.   

• Програм  реализовати  кроз часове теоријске 
наставе и лабораторијских вежби у рачунарској 
учионици. На вежбама одељење поделити у две 
групе. Вежбе реализовати у блоку од 2 часа 
недењно (по свакој групи). 

• Показиваче обрадити као врло ефикасан 
механизам за: обраду низова, динамичко 
формирање објеката у меморији и њихову обраду. 

• Акценат поставити на ефикасности која се 
постиже употребом модула. 

• Структуре обрадити  као добар алат за 
представљање апстрактних објеката као што су 
комплексни бројеви, геометријски ликови и 
слично. Кроз задатке са структурама увежбавати 
и технике рада са функцијама, показивачима и 
модулима.  

Ф
ун
кц

иј
е 

Оспособљавање ученика 
за модуларни приступ  
решавању проблема 
 

• разуме појам декомпозиције 
проблема; 

• разликује писање прототипа 
функције, дефинисање функције 
и позив функције; 

• користи функције у програмима 
за решавање разних задатака из 
области математике, основа 
електротехнике и физике; 

• разуме појам рекурзивних 
функција; 

• разуме пренос параметара ; 
• разуме улогу показивача у 

бочним ;ефектима; 
• користи низ у функцијама; 
• користи функције које враћају 

показивачке променљиве; 
• формира сопствену библиотеку 

функција (низ, bitwise); 

• Дефиниција и особине 
функција 

• Дефинисање функције 
• Позивање функције 
• Предаја параметара по 

вредности 
• Рекурзивне функције 
• Предаја параметара по 

референци 
• Функције које враћају 

показиваче 
• Показивачи на функције 
• Формирање сопствене 

библиотеке функција 
 



В
иш

ед
им

ен
зи
он
ал
ни

 н
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ов
и 

 
Оспособљавање  
ученика за рад са 
вишедимензионалним 
низовима 

• разликује једнодимензионални 
од вишедимензиомалног низа; 

• пише програме за 
унос,формирање и приказ 
дводимензионалног низа; 

• пише програме за претраживање 
вишедимензионалних низова; 

• користи индексе код 
вишедимензионалног низа; 

• користи матрице и функције; 

• Дефиниција 
вишедимензионалног 
низа 

• Декларација 
вишедимензионалног 
низа 

• Дводимензионални низ 
или матрица 

• Проласци кроз матрицу 
врста по врста 

• Проласци кроз матрицу 
колона по колона 

• Спирални пролазак кроз 
матрицу 

• Матрице и функције 
 

• Глобални исход овог предмета је да ученик буде 
у стању да изврши декомпозицију програма у 
коме се свака акција обрађује позивањем 
одговарајуће функције. Програм треба да омогући  
учитавање података из датотеке уз формирање 
низа структура., обраду података смештених у 
низу и на крају уписивање података из низа у 
датотеку.  
 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Вештину самосталног писања кода програма 

 



С
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Оспособљавање за 
израду програма у 
којима се учитавају, 
приказују и изводе 
различите  операције 
над стринговима 
 
Оспособљавање за 
креирање, употребу и 
извођење операција над 
текстуалним датотекама 

• уочи разлику између низа и 
стринга; 

• примењује технике рада са 
низом у раду са стрингом; 

• пише програме за унос, 
формирање и приказ стринга; 

• пише програме за претраживање 
стрингова ; 

• примењује функције из 
библиотеке ctype.h; 

• примењује функције из 
библиотеке string.h; 

• примењује адресну аритметику 
показивача над стрингом; 

• разуме шта су датотеке и чему 
служе; 

• самостално отвара и креира 
датотеке; 

• изводи операције претраживања 
у датотекама; 

• користи у раду са текстуалним 
датотекама учитавање података 
знак по знак или ред по ред; 

• форматира податке у 
текстуалној датотеци; 

• Дефиниција стринга 
• Иницијализација 

стринга 
• Унос и испис стринга 
• Стрингови и функције 
• Стрингови и показивачи 
• Основне функције за 

рад са знаковима 
• Основне функције за 

рад са стринговима 
• Низ показивача на 

стрингове 
• Дефиниција и подела 

датотеке 
• Знаковно усмерени улаз 

излаз 
• Аргументи из командне 

линије 
• Форматирани улаз излаз 
• Позиционирање унутар 

датотеке  

Оквирни број часова по темама 
 
Теорија: 
• Jеднодимензионални низ или вектор..8 
• Показивачи...............................................4 
• Функције..................................................14 
• Вишедимензионални низови.................14 
• Стрингови и текстуалне датотеке.......20 
• Структурне и бинарне датотеке..........10 
 
 
Лабораторијске вежбе: 
• Jеднодимензионални низ или вектор..8 
• Показивачи...............................................4 
• Функције..................................................14 
• Вишедимензионални низови.................14 
• Стрингови и текстуалне датотеке.......20 
• Структурне и бинарне датотеке..........10 
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Оспособљавање за 
декларисање, унос и 
приказивање структура 
података и њихово 
читање и упис у 
бинарну датотеку 
 

• уочи предности и неопходност  
сложених података; 

• дефинише структуру; 
• креира структуру и правилно 

приступа пољима структуре 
помоћу оператора  .  или 
оператора  -> ; 

• користи низове структура; 
• разликује бинарну датотеку од 

текст датотеке; 
• користи функције за упис и 

читање сложених података у 
бинарну датотеку; 

• користи аргументе командне 
линије за приступ датотекама; 

• Дефиниција структуре 
• Декларација структурне 

променљиве 
• Приступ  пољима 

структуре 
• Иницијализација 

структурне променљиве 
• Низови структура 
• Структуре и функције 
• Бинарне датотеке 
 
 

 

 
Препоручена литература за реализацију предмета 
- Kernighan, Ritchie: Програмски језик C, ЦЕТ, Београд, 2003. 
- Живко Тошић, Момчило Ранђеловић: Програмирање, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2004. 
- Ласло Краус: Програмски језици и методе програмирања, Академска мисао, Београд, 2001-2003. 
- Александар Коцић: Програмирање за трећи разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2003. 

Корелација са другим предметима / модулима 
• Програмирање 
• Математика 
• Физика 
• Основе електротехнике 

 
 
 



Назив предмета:  Основе електротехнике  
Годишњи фонд: 105 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Стицање основних знања из области  тригонометрије, комплексних бројева, генератора наизменичне струје 
 Стицање основних знања о основним параметрима наизменичних величина и начину њиховог представљања 
 Стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје (отпорник, калем и кондензатор и појам активне и 

реактивне снаге) 
 Стицање основних знања о редној вези елемената, појму импедансе, резонансе и фактору снаге 
 Стицање основних знања о паралелној вези  елемената и појму адмитансе 
 Стицање основних знања о комбинованој вези, решавању сложених кола помоћу Кирхофових закона и Тевененове теореме 
 Стицање основних знања о индуктивно спрегнутим калемовима, трансформаторима и осцилаторним колима 
 Стицање основних знања о генератору трофазне еелектромоторне силе, вези генератора и пријемника у звезду и троугао, 

снази трофазног система и асинхроним и синхроним моторима. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
наизменичним 
струјама 
 
Формирање 
вештина 
графичког и 
аналитичког 
представљања 
наизменичних 
величина 
 
Формирање 
вештина сабирања 
наизменичних 
величина 
 

• разуме и објасни појам и 
значај наизменичне струје 

• разуме значај основних 
тригонометријских функција и 
зна да их примени 

• објасни принцип производње 
наизменичне електромоторне 
силе 

• објасни и нацрта генератор 
наизменичне струје 

• наведе и објасни параметре 
наизменичних величина и 
нацрта фазор 

• зна да представи наизменичне 
величине на више начина: у 
аналитичком, комплексном и 
фазорском облику 

• зна да претвори наизменичну 

• Појам и значај 
наизменичне струје 

• Дефиниција 
тригонометријских 
функција 

• Тригонометријски круг и 
ток тригонометријских 
функција (за sinα и cosα) 

• Адиционе теореме 
• Дефиниција радијана 
• Појам комплексног броја 
• Принцип производње 

наизменичне 
електромоторне силе 

• Генератор наизменичне 
струје 

• Основни параметри 
наизменичних величина 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе – учења, 
планом рада и начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теорија (3 часа x 35 седмица = 105 
часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се не дели на групе. 
 
Место реализације наставе: 
Настава се реализује у учионици.  
 
Препоруке за реализацију наставе: 
Наизменичне струје 



величину из једног облика у 
други 

• зна да сабере две или више 
наизменичних величина 

• решава задатке 

• Представљање 
наизменичних величина 
помоћу фазора 

• Представљање 
наизменичних величина 
помоћу комплексних 
бројева 

• Сабирање и одузимање 
наизменичних величина 

• На почетку наставе направити кратак 
осврт на модуле, обрађене у предмету 
Основе електротехнике у првом 
разреду.  

• Тригонометријске функције обрадити 
сразмерно потребама у овом 
предмету, јер се тај део у математици 
обрађује касније. 

•  Методске јединице обрадити 
првенствено графички и описно.  

• Уз обраду појединих методских 
јединица урадити и рачунске задатке. 

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест знања. 

Елементи у колу наизменичне струје 
• На почетку овог модула објаснити 
елементе у колу наизменичне струје, 
тј, њихову отпрност, и упоредити их 
са елементима у колу једносмерне 
струје. 

• Приликом обраде овог модула 
урадити велики број задатака.   

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 

Елементи у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
елементима у колу 
наизменичне 
струје (отпорник, 
калем и 
кондензатор) 
 
Разумевање појма 
активне и 
реактивне снаге 
 
Формирање 
вештина решавања 
напона, струје и 
снаге у 
комплексном 
облику 

• разликује и шематски 
представља елементе у колу 
наизменичне струје 

• зна да нацрта коло и фазорски 
дијаграм напона и струја за 
отпорник, калем и 
кондензатор 

• зна да одреди фазну разлику 
између напона и струје 

• разуме појам активне и 
реактивне снаге 

• објасни пуњење и пражњење 
кондензатора у колу 
једносмерне струје и 
понашање кондензатора у 
колу наизменичне струје 

• решава напон, струју и снагу у 
комплексном облику 

• решава задатке 

• Елементи у колу 
наизменичне струје 

• Отпорник у колу 
наизменичне струје 

• Појам активне снаге 
• Калем у колу 

наизменичне струје 
• Појам реактивне снаге 
• Кондензатор у колу 

једносмерне струје 
• Пуњење и пражњење 

кондензатора 
• Кондензатор у колу 

наизменичне струје 

Редна веза 
елемената у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о редној 
вези елемената, 
појму импедансе, 
резонансе и 
фактору снаге у 
колу наизменичне 

• нацрта коло код редне везе 
елемената 

• напише и објасни изразе за 
комплексну импедансу и 
импедансу 

• нацрта фазорски дијаграм 
напона, струја, импеданси и 

• Редна веза отпорника и 
калема 

• Појам импедансе 
• Редна веза отпорника и 

кондензатора 
• Редна веза отпорника, 

калема и кондензатора 



струје 
 
Стицање основних 
знања за решавање 
напона, струје и 
снага у 
комплексном 
облику 

снага 
• израчуна комплексне 

вредности за напоне и струје 
помоћу Омовог закона 

• зна да нађе активну, реактивну 
и привидну снагу и фактор 
снаге 

• израчуна резонантну 
учестаност 

• решава задатке 

• Редна резонанса. 
Томсонов образац 

• Снаге код редне везе 
елемената 

• Фактор снаге 
 

могуће). 
• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест знања. 

Редна веза елемената у колу 
наизменичне струје 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Приликом обраде овог модула 
објашњења поткрепити примерима, 
обавезно, и урадити велики број 
задатака.   

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест, а први писмени 
задатак реализовати пре краја првог 
полугодишта. 

Паралелна веза елемената у колу 
наизменичне струје 
• Током реализације модула, стално 
вршити поређење са садржајем 
претходног модула, како би се 
уочавале сличности и разлике код 
редне и паралелне везе, и омогућило 
брже и трајније памћење. 

• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

Паралелна 
веза 
елемената у 
колу 
наизменичне 
струје 

Стицање основних 
знања о 
паралелној вези 
елемената и појму 
адмитансе у колу 
наизменичне 
струје 

• нацрта коло код паралелне 
везе елемената 

• напише и објасни изразе за 
комплексну адмитансу и 
адмитансу 

• нацрта фазорски дијаграм 
напона, струја, адмитанси и 
снага 

• да разуме и објасни разлог за 
поправку фактора снаге 

• Паралелна веза 
пријемника 

• Појам адмитансе 
• Паралелна веза 

отпорника, калема и 
кондензатора 

• Поправка фактора снаге 

Сложена 
кола 

Стицање основних 
знања о 
комбинованој вези 
елемената, 
решавању 
сложених кола 
помоћу 
Кирхофових 
закона и 
Тевененове 
теореме 

• израчуна еквивалентну 
комплексну импедансу код 
мешовите везе 

• постави систем једначина по 
Првом и Другом Кирхофовом 
закону за решавање сложеног 
кола 

• разуме начин решавања 
система једначина са 
комплексним бројевима 

• зна да реши коло помоћу 
Тевененове теореме 

• зна да постави систем 
једначина за метод контурних 
струја и метод суперпозиције 

• Комбинована веза 
елемената 

• Трансформација троугла 
у звезду и обрнуто 

• Појам сложеног кола 
• Решавање сложених кола 

директном применом 
Првог и другог 
Кирхофовог закона 

• Решавање сложених кола 
• Тевененова теореме 
• Решавање сложених кола 

Тевененовом теоремом 
• Постављање једначина 

методом контурних 



• решава задатке струја 
• Постављање једначина 

Теоремом суперпозиције 

• Током трајања модула реализовати 
један тест 

Сложена кола 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Приликом обраде овог модула 
објашњења поткрепити примерима, 
обавезно, и урадити велики број 
задатака 

• Током трајања модула реализовати 
најмање један тест 

Спрегнута и осцилаторна кола 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 
могуће). 

• Током трајања модула реализовати  
један тест, а други писмени задатак 
реализовати пре краја другог 
полугодишта. 

Трофазни системи 
• Током реализације модула увек се 
придржавати истог принципа: 
теоретски објаснити појаву или 
законитост, потврдити је рачунски, 
приказати симулацију на рачунару, 
урадити демонстрацију  (тамо где је то 

Спрегнута и 
осцилаторна 
кола 

Стицање основних 
знања о 
индуктивно 
спрегнутим 
калемовима, 
трансформаторима 
и осцилаторним 
колима 

• зна да нацрта и означи 
индуктивно спрегнуто коло и 
напише једначину за 
трансформатор 

• зна да објасни принцип рада 
трансформатора 

• зна да објасни принцип рада 
аутотрансфотматора 

• разуме зависност модула 
импедансе и модула струје 
редног осцилаторног кола од 
учестаности 

• објасни зависност модула 
импедансе и модула струје 
редног осцилаторног кола од 
учестаности 

• објасни зависност модула 
импедансе паралелног 
осцилаторног кола од 
учестаности 

• разуме појмове пропусни 
опсег и фактор доброте 
осцилаторног кола 

• Индуктивно спрегнути 
калемови 

• Коефицијент спреге 
• Трансформатори  
• Аутотрансформатор 
• Редно осцилаторно коло 
• Паралелно осцилаторно 

коло 

Трофазни 
системи 

Стицање основних 
знања о 
генератору 
трофазне 
електромоторне 
силе (емс), вези 
генератора и 
пријемника у 
звезду и троугао, 

• зна дефиницију фазних и 
линијских напона 

• нацрта шеме трофазног 
система са везом у звезду и 
троугао 

• објасни снагу трофазног 
система 

• разуме обртно магнетно поље 
и синхрони и асинхрони мотор

• Симетрични трофазни 
систем 

• Генератор трофазне емс 
• Веза намотаја генератора 

у звезду и троугао 
• Веза пријемника у звезду 

и троугао 
• Несиметрични трофазни 

систем 



снази трофазног 
система и 
асинхроним и 
синхроним 
моторима 

• Снага трофазног система 
• Обртно магнетно поље. 

Синхрони и асинхрони 
мотори 

могуће). 
• Током трајања модула реализовати 
један тест 

 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености исхода 
Тестове знања 
Активност на часу 
 
Оквирни број часова по темама: 
Наизменичне струје 20 часа 
Елементи у колу наизменичне струје 18 
часова 
Редна веза елемената у колу 
наизменичне струје 18 часова 
Паралелна веза елемената у колу 
наизменичне струје 5 часова   
Сложена кола 25 часова 
Спрегнута и осцилаторна кола 10 часова 
Трофазни системи 9 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Г. Мијатовић, В. Чоја, М. Тодоровић, Г. Стојковић, Г. Станојевић: Основе електротехнике - електронски уџбеник за други разред електротехничке 
школе, Завод за уџбенике, Београд 
Р. Опачић: Основе електротехнике за други разред електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995 
Б. Милошевић, М. Милошевић: Збирка задатака из основа електротехнике за други разред електротехничке школе, ЗУНС, Београд, 2000 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Математика 
Физика 
Основе електротехнике – први разред 
 



Назив предмета:  Електроника 
Годишњи фонд: 140 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Стицање основних знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским 

колима, линеарним, импулсним и интегрисаним колима која су потребна за остале стручне предмете 
  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Диоде Усвајање знања о 
полупроводницима, PN 
споју, диодама и 
њиховој примени 

• објасни кристалну структуру 
полупроводника и карактеристике 
полупроводника N и P типа; 

• објасни начин формирање PN 
споја и понашање PN споја при 
директној и инверзној 
поларизацији; 

•  нацрта и објасни карактеристику 
диоде; 

• наведе и објасни механизме 
пробоја PN споја; 

• објасни принцип рада 
једностраног и Грецовог усмерача 
без кондензатора и са њим и 
нацрта таласне облике напона; 

• нацрта и објасни карактеристике 
стабилизаторских диода и наведе 
њихову примену; 

• разликује диоде по њиховим 
симболичким ознакама и 
особинама; 
- објасни принцип рада светлећих 
полупроводничких диода; 

• објасни принцип рада дисплеја са 

• Кристална структура 
полупроводника 

• Полупроводници N и P типа 
• Образовање PN споја 
• Директно и инверзно 

поларисани PN спој 
• Карактеристика PN споја 
• Пробој PN споја 
• Једнострани усмерач 
• Грецов усмерач 
• Стабилизаторске диоде и 

њихова примена 
• Светлеће полупроводничке 

диоде. 
• Инфрацрвене диоде 
• Течни кристали 
• Седмосегментни дисплеј 
• Снимање карактеристика 

диоде 
• Усмерачи 
• Стабилизатор напона са Ценер 

диодом 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе – учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
Теорија(3 часа x 35 седмица 
= 105 часова) 
Вежбе (1 час x 35 седмица 
= 35 часова) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације 
вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
лабораторији за 
електронику.  



течним кристалом; 
• објасни принцип рада 

седмосегментног дисплеја; 
• сними карактеристику диоде у 

циљу оптималног коришћења 
диоде; 

• измери и сними напон на излазу 
различитих усмерача; 

• уочи зависност карактеристичних 
величина у функцији улазног 
напона код стабилизатора напона. 

Препоруке за реализацију 
наставе: 
За унос HTML кода 
користити текстуални 
едитор. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Диоде  25 часова 
Транзистори 28 часова 
Линеарна интегрисана кола 
20 часова 
Осцилатори  и импулсна 
кола 15 часова 
Дигитална кола и мреже 30 
часова 
Секвенцијална кола и 
мреже 22 часа 

Транзистори Усвајање знања о 
транзисторима и 
њиховој примени 
 
Снимање 
карактеристика 
биполарних 
транзистора и провера 
њиховог рада у 
електричним колима у 
циљу њиховог бољег 
разумевања и стицања 
практичних искустава 

• објасни принцип рада биполарног 
транзистора, струје кроз њега, 
фактор струјног појачања са 
заједничким емитором и базом; 

• нацрта и објасни карактеристике 
транзистора и ограничења у раду 
транзистора; 

• нацрта електричну шему 
појачавача са заједничким 
емитором, објасни улогу 
елемената појачавача и нацрта 
радну праву и радну тачку; 

• дефинише хибридне параметре 
транзистора и нацрта 
поједностављену еквивалентну 
шему транзистора; 

• наведе узроке нестабилности 
радне тачке и објасни како се 
врши стабилизација радне тачке; 

• примени изразе за појачање 
напона, струје, улазну и излазну 
отпорност појачавача са 

• Принцип рада транзистора на 
моделу са заједничким 
емитором 

• Основне компоненте струја у 
транзистору. Коефицијент 
струјног појачања 

• Карактеристике транзистора. 
Ограничења у раду 
транзистора 

• Појачавач са заједничким 
емитором. Радна права и радна 
тачка 

• Узроци нестабилности радне 
тачке и њена стабилизација 

• Изрази за појачање струје, 
напона и снаге, улазне и 
излазне отпорности код 
појачавача са заједничким 
емитором 

• Принцип рада FET-а на 
моделу са заједничким сорсом 

• Статичке карактеристике FET-



заједничким емитором; 
• објасни принцип рада FET-ова и 

MOSFET-ова, нацрта и објасни 
њихове карактеристике; 

• објасни понашање биполарног 
транзистора и MOSFET-а као 
прекидача; 

• објасни начин рада CMOS 
инвертора и његову преносну 
карактеристику; 

• уочи понашање различитих 
транзистора снимањем њихових 
карактеристика; 

• мери карактеристике појачавача са 
заједничким емитором; 

• сними преносну карактеристику 
различитих инвертора. 

а 
• FET-ови са изолованим гејтом 

- MOSFET-ови 
• Биполарни транзистор као 

прекидач 
• MOSFET као прекидач 
• CMOS инвертор 
• Снимање улазних и излазних 

карактеристика биполарних 
транзистора 

• Мерење особина појачавача са 
заједничким емитором 

• Снимање излазних и 
преносних карактеристика 
FET-а 

• Биполарни транзистор као 
прекидач,  

• Снимање карактеристика 
CMOS кола 

Линеарна 
интегрисана 
кола 

Усвајање знања о 
линеарним 
интегрисаним колима и 
њиховој примени 

• нацрта и објасни блок шему 
операционог појачавача и 
принцип рада; 

• дефинише карактеристичне 
величине операционог појачавача; 

• објасни начин рада и примени 
израз за напонско појачање 
инвертујућег и неинвертујућег 
појачавача и кола за сабирање; 

• објасни принцип рада и одреди 
елементе активних кола за 
диференцирање и интеграљење; 

• објасни принцип рада 
интегрисаних стабилизатора 

• Блок шема интегрисаног 
операционог појачавача 

• Карактеристичне величине 
интегрисаних операционих 
појачавача 

• Идеални инвертујући 
појачавач 

• Неинвертујући појачавач 
• Јединични појачавач 
• Коло за сабирање са 

операционим појачавачем 
• Активна кола за 

диференцирање и 
интеграљење 



напона; 
• повезује и проверава рад 

инвертујућег и неинвертујућег 
појачавача, кола за сабирање и 
одузимање напона, пасивног и 
активног кола за диференцирање и 
интеграљење. 

• Интегрисани стабилизатори 
напона 

Осцилатори и 
импулсна кола

Упознавање ученика са 
принципом рада 
осцилатора и њиховом 
применом 

• објасни принцип позитивне 
повратне спреге и изведе 
Баркхаузенов услов осциловања; 

• објасни принцип рада кварца и 
осцилатора са кварцом; 

• објасни принцип рада и прорачун 
астабилних и моностабилних 
мултивибратора; 

• практично провери рад 
мултивибратора и осцилатора; 

• објасни принцип рада, стабилност 
и промену напона код DC/DC 
претварача; 

• објасни принцип рада PLL 
осцилатора. 

• Позитивна повратна спрега. 
Бархаузенов услов осциловања

• Особине кварца 
• Осцилатори са кварцом 
• Астабилни и моностабилни 

мултивибратори 
• DC/DC претварачи 
• PLL осцилатор 

Дигитална 
кола и мреже 

Усвајање знања о 
бинарном 
представљању 
података, кодирању и 
реализацији логичко-
прекидачких мрежа 

• представи бројеве бинарно, 
октално и хексадецимално и 
претвара бројеве из једног у други 
бројни систем; 

• сабира, одузима, множи и дели у 
бинарном бројном систему; 

• представи бројеве BCD кодовима; 
• наведе разлику између ASCII кода 

и Unicode и наведе начине 
кодирања ради детектовања и 

• Појам информације. Бројни 
системи: бинарни, октални, 
хексадецимални. Конверзија 
бројева између различитих 
бројних система. Основне 
операције у бинарном бројном 
систему 

• Кодови. BCD кодови. ASCII 
код. Unicode. Кодови за 
детекцију и отклањање 
грешака 



отклањања грешака; 
• нацрта симболичке ознаке и 

таблице истинитости за 
елементарна логичка кола; 

• проверава рад елементарних 
логичких кола и правила Булове 
алгебре; 

• користи универзална логичка кола 
за реализацију логичко-
прекидачких мрежа; 

• наведе функције кодера, декодера, 
конвертора кода, мултиплексера и 
демултиплексера и изврши 
њихову синтезу; 

• реализује кодер, декодер, 
мултиплексер и демултиплексер и 
проверава њихов рад. 

• Основна и универзална 
логичка кола. Основна правила 
логичке алгебре. Прекидачке 
функције. Минимизација 
прекидачких функција 

• Кодер. Декодер. Конвертор 
кода. Мултиплексер и 
демултиплексер 

• Коришћење универзалних и 
елементарних логичких кола 

• Провера закона Булове алгебра
• Реализација кодера и декодера 
• Реализација мултиплексера и 

демултиплексера 

Секвенцијална 
кола и мреже 

Усвајање знања о флип 
флоповима, 
регистрима, бројачима, 
меморијским 
елементима и 
аритметичким колима 
 
Оспособљавање за 
практичну реализацију 
секвенцијално 
прекидачких мрежа и 
кола 

• наводи разлике између 
комбинационо логичко 
прекидачких и секвенцијалних 
мрежа; 

• објашњава рад различитих флип 
флопова, записује њихове табеле 
истинитости и наводи њихову 
употребу; 

• реализује флип флоп са НИЛИ 
логичким колима; 

• црта блок шеме стационарних и 
померачких регистара, објашњава 
начин њиховог рада и начине 
уписивања и очитавања података; 

• разликује асинхроне и синхроне 
бројаче; 

• Секвенцијалне мреже. Флип 
флопови: RS, T, D, JK 

• Регистри (стационарни и 
померачки) 

• Бројачи (бинарни, декадни, 
кружни) 

• Меморије (структура, 
регистарска меморија, 
магацинска меморија, 
оперативна меморија, 
асоцијативна меморија, 
ултрабрза меморија, виртуелна 
меморија). ROM, PROM, 
EPROM, EEPROM, FLEŠ, 
RAM. 

• Адресирање меморије 



• објашњава рад асинхроног и 
синхроног бинарног бројача и 
црта временске дијаграме сигнала;

• наводи предности и недостатке 
појединих бројача; 

• врши класификацију меморија 
према начину записивања, начину 
приступа, технологији израде; 

• наводи разлике између 
динамичких и статичких 
полупроводничких меморија; 

• објашњава начине организације и 
адресирања меморије; 

• разликује полусабирач и потпуни 
сабирач; 

• на основу објашњења о раду 
сабирача изводи једначину стања 
и реализује га логичким колима; 

• објашњава структуру и начин рада 
вишецифрених сабирача и 
множача. 

• PLA, PAL, PLD 
• Аритметичка кола (сабирачи, 

множачи) 
• Реализација флип флопова 
• Реализација сабирача 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Ратко Опачић: Електроника 1, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Ратко Опачић: Електроника 2, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997 
Топаловић: Дигитална електроника за III разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1996 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Основе електротехнике 
Рачунарски хардвер 
Примењена електроника 
 



Назив предмета:  Апликативни програми 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Оспособљавања ученика за коришћење рачунара, апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво  
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за рад са табелама : Мicrosoft Office Excel 2007, Open Office 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма  за рад са базама: Мicrosoft Office Access 2007, 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за израду презентација : Мicrosoft Office PowerPoint 2007, Open Office 
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за прорачуне у науци: Electronich Workbench (Multisim) 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Рачунарство и информатика 
Рачунарска графика и мултимедија 
Електроника 
Информациони системи и базе података 
 

1 
 



 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Рад са 
табелама 

Оспособљава
ње ученика за 
коришћење 
програма за 
рад са 
табелама 

• инсталира и покрене програм за рад са табелама; 
• подеси радно окружење; 
• подеси радну свеску, радни лист и прозор; 
• упише податак у ћелију и креће се по ћелијама; 
• проналази и замењује текст; 
• форматира ћелије, мења боју позадине и текста, 

уоквири ћелије, премешта их и копира; 
• уклања, умеће, сакрије и мења величину редова и 

колона и спаја ћелије; 
• користи различите типове података; 
• користи формуле и функције 

− сабирање, одузимање, множење и дељење 
− минимум и максимум 
− средња вредност 
− рад са процентима 
− копирање формула 
− функција услова (IF) 
− функција SUMIF 
− напредне функције ( угњездени IF) 
− сортирање, филтрирање; 

• креира графиконе; 
• отвори нов и учита постојећи документ; 
• штампа документ: 

• Инсталација и покретање 
програма 

• Подешавање радног 
окружења 

• Подешавање изгледа стране 
• Уношење података у табелу и 

манипулација подацима 
• Трансформације табеле 
• Чување документа 
• Обликовање табеле 
• Манипулација радним 

листовима 
• Коришћење формула и 

функција 
• Графички приказ података 

(типови, креирање и измена 
графикона) 

• Штампање документа 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за 
информатику.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 

Рад са 
базама 
података 

Оспособљава
ње ученика за 
коришћење 
програма за 

• покрене и затвори апликацију за рад са базама 
података, отвори и пријави се на постојећу базу 
података; 

• креира нову базу података и сними базу података 

• Појам базе података 
• Манипулација базом 

података 
• Промена основних 
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рад са базама 
података 

на одређену локацију уређаја за чување података; 
• користи функцију помоћи у апликацији; 
• мења врсту прегледа табеле, обрасца, извештаја; 
• креира и сачува табелу и одреди поља и типове 

података у њима; 
• дода поље у постојећу табелу; 
• дода и прилагоди податке у слогу и брише 

податке из слога; 
• проналази у табели одређени слог; 
• сними и затвори табелу; 
• дефинише примарни кључ; 
• постави индекс у одређено поље, без допуштања 

дупликата; 
• промени атрибуте поља (величина поља, формат 

броја, формат датума); 
• мења ширину колоне у табели, премешта колоне 

у табели; 
• креира везе између табела: један према један, 

један према више; 
• брише везе између табела и примењује правила 

веза тако да се онемогући брисање поља која 
повезују табеле све док постоји веза са неком од 
табела; 

• отвори постојећи образац, направи и сачува 
образац; 

• користи образац за унос, измену и брисање 
записа; 

• прелази на одређени запис у обрасцу; 
• додаје и мења текст у заглављу и подножју 

обрасца; 
• памти и затвара образац; 
• користи команду претраживања за проналажење 

одређене речи, броја или датума у слогу;  
• примењује филтер на табели или обрасцу, 

подешавања 
• Основне операције са 

табелама 
• Дефинисање кључева 
• Припрема табеле 
• Повезивање табела 
• Рад са обрасцима 
• Основне операције код 

приступања информацијама 
• Упити 
• Сортирање записа (слогова) 
• Креирање извештаја 
• Припрема штампања 
• Опције штампања 

Рад са табелама:  
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS Excel и 
Open Office 
Истаћи разлике у 
односу на табеле у 
програмима за обраду 
текста 
Корисно је стално 
наглашавати да су 
многе операције 
општег карактера и 
исте у готово свим 
савременим 
програмима 
Инсистирати на 
повезаности између 
различитих података 
унутар табеле и 
значају и примени 
формула и функција  
Рад са базама 
података: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS Access  
Истаћи разлике у 
односу на табеле у 
програмима за обраду 
текста 
Корисно је стално 
наглашавати да су 
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искључује филтер на табели или обрасцу;  
• креира и чува једноставни упит који обухвата 

једну или две табеле, коришћењем једноставног 
услова претраживања;  

• додаје услов упиту и користи следеће операторе: 
<. <=, >, >=, =, <>, AND, OR;  

• уређује упите: додавање, уклањање, скривање 
или приказивање поља;  

• покреће упит, брише упит, памти и затвара упит;  
• сортира податке у табели, обрасцу, резултату 

упита по растућем или опадајућем сортирању и 
алфабетски;  

• креира и чува извештај заснован на табелама, 
упитима;  

• мења распоред поља са подацима и рубрике у 
извештају;  

• групише податке према одређеној рубрици 
(пољу) у извештају, растуће или опадајуће;  

• прикаже одређена поља у групном извештају 
преко: збира, минималне вредности, максималне 
вредности, просечне вредности, избројаних 
ставки, одређене тачке прекида;  

• додаје и мења текст у заглављу и подножју 
извештаја;  

• памти и затвара извештај;  
• прегледа табелу, образац, извештај за штампање;  
• промени орјентацију штампања извештаја 

(усправно или оборено) и величину странице;  
• штампа резултате упита;  
• штампа одређене странице извештаја и цео 

извештај.  

многе операције 
општег карактера и 
исте у готово свим 
савременим 
програмима 
Инсистирати на 
повезаности између 
различитих података 
унутар табеле и 
значају и примени 
формула и функција 
Програм за 
презентације: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом MS 
PowerPoint и Open 
Office 
Инсистирати на улози 
презентације у 
друштву, а посебно у 
образовању 
Подстицати код 
ученика креативност 
Захтевати од ученика 
да свако изради и 
изложи своју 
презентацију водећи 
рачуна о најважнијим 
правилима (проба, 
трема, провера 
опреме, изглед 
презентатора, држање 
и начин обраћања) 

Програм за 
презентације 

Оспособљава
ње ученика за 
рад са 

• инсталира и покрене програм за израду 
презентација; 

• подеси радно окружење; 

• Основни појмови 
(презентација, уређаји за 
презентацију) 
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програмима за 
израду 
презентација 

• отвори и сними презентацију; 
• изради нову презентацију; 
• примењује шаблоне; 
• мења позадине слајда; 
• подешава графичке елементе; 
• користи додатне графичке елементе (ClipArt); 
• користи анимације и мултимедију; 
• мења редослед слајдова; 
• користи и подешава Slide Show; 
• покрене презентацију; 
• штампа презентацију; 

• Припреме за израду 
презентације 

• Појам слајда 
• Организација слика 
• Текстуални део презентације 
• Додавање, брисање и 

сакривање слајдова 
• Ефекти прелаза између 

слајдова 
• Промена редоследа слајдова 
• Приказивање презентације 
• Чување презентације 
• Штампање презентације и 

радног материјала 

Програми за 
прорачуне у науци: 
Практичну 
реализацију програма 
илустровати 
програмом Elecrtonics 
Workbench (Multisim).  
Инсистирати на улози 
програма у науци, а 
посебно у 
електротехници 
Подстицати код 
ученика креативност  
Захтевати од ученика 
да свако изради и 
изложи свој  прорачун 
водећи рачуна о 
најважнијим 
правилима (проба, 
трема, провера 
опреме, изглед 
презентатора, држање 
и начин обраћања) 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 

Програми за 
прорачуне у 
науци 

Оспособљава
ње ученика за 
рад са 
програмима за 
прорачуне у 
науци 

• инсталира и покрене програм; 
• упозна радну површину; 
• ради са библиотеком компоненти; 
• повеже симболе; 
• едитује компоненте; 
• изврши симулацију електричног кола; 
• изврши анализу и прорачун; 
• штампање документа; 

• Основни појмови 
(карактеристике програма и 
радне површине); 

• Рад са библиотеком (основне 
компоненте); 

• Употреба инструмената 
• Повезивање и едитовање 

компоненти; 
• Симулација електичног кола; 
• Анализа и прорачун 

електричног кола 
• Штампање радног материјала 
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по темама: 
Рад са табелама  30 
часова 
Рад са базама 
података  20 часова 
Програм за 
презентације  10 
часова 
Програми за 
прорачуне у науци  10 
часова 
 

 



 

Назив предмета: РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР 

Годишњи фонд часова: 70 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих 
рачунарских система 

• Оспособљавање ученика да самостално склопи рачунар 
• Оспособљавање ученика за тестирање хардвера и отклањање кварова  

 
 
  



 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Архитектура 
рачунара 

Оспособљавање 
ученика за 
препознавање 
врста, 
карактеристика 
и функција 
различитих 
рачунарских 
система 

- дефинише појам рачунарског система;  
- наведе поделу рачунарског система;  
- опише фазе развоја рачунарских система 
и њихове специфичности;  
- разликује врсте рачунара и 
идентификује њихове карактеристике  
- анализира Вон-Нојманов модел 
рачунара;  
- опише блок шему и принцип рада 
рачунара;  
- објасни намену и функције компоненти 
рачунарског система;  
- дефинише појам хардвера и софтвера;  
- наброји елементе рачунарског хардвера; 
- опише и анализира блок шему централне 
јединице; 
 

- Појам рачунарског система 
- Подела рачунарских 
система  
- Фазе развоја рачунарских 
система  
- Инструкције и програм  
- Архитектура рачунарског 
система  
- Основне компоненте 
рачунарског система  
- Појам хардвера и софтвера  
- Вон-Нојманов модел 
рачунара  
- Улога CPU Вон-Нојмановом 
моделу  
- Улога меморија Вон-
Нојмановом моделу  
- Компоненте рачунара  
- Улазно-излазни уређаји  
- Централна јединица 
рачунара  

На почетку теме ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Облици наставе и трајање 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• Вежбе 70  часа 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  3  групе приликом 
реализације вежби. 

 
Место реализације наставе 
Вежбе се реализују у рачунарском 
кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
Архитектура рачунара : Ова тема се 
остварује са 28 часова теоретске наставе.  
- На почетку ученицима дефинисати 
рачунарски систем, поделу и фазе развоја.  
- Принцип рада рачунара анализирати и 
објаснити на блок шеми Вон-Нојмановог 
модела рачунара.  
- Објаснити карактеристике савремених 
рачунара и њихову поделу  
- Извршити поделу софтвера и објаснити 
намену сваког од њих  
- Набројати елементе рачунарског 
хардвера.  
- Објаснити ученицима блок шему 
централне јединице 
 

 



Склапање 
рачунара 
 

Оспособљавање 
ученика да 
самостално 
склопи рачунар 

- разликује облике и врсте кућишта и извора 
напајања и објасни њихове предности и 
недостатке;  
- врши избор одговарајућег кућишта на основу 
задате конфигурације;  
- дефинише формате матичних плоча;  
- наведе и објасни делове матичних плоча;  
- угради матичну плочу у кућиште;  
- објасни улогу CPU;  
- наведе главне делове CPU и објасни њихову 
улогу;  
- угради CPU на матичну плочу;  
- разликује врсте слотова и објасни њихове 
карактеристике;  
- разликује врсте портова и уређаје који се на 
њих прикључују;  
- визуелно разликује меморијске модуле;  
- угради меморијске модуле на матичној плочи;  
- припреми тврди диск за примену и врши 
његову уградњу;  
- припреми и угради CD, DVD; 
- разликује врсте и објасни улогу видео 
адаптера;  
- угради видео картицу у централну јединицу;  
- идентификује врсте и карактеристике модема;  
- угради модем у централну јединицу;  
- угради мрежну картицу у централну јединицу; 
- дефинише појам периферних уређаја;  
- разликује врсте улазних уређаја за унос 
података;  
- дефинише функцију и принцип рада тастатуре; 
- повеже различите врсте тастатура на централну 
јединицу;  
- објасни функцију и принцип рада миша;  
- разликује врсте излазних уређаја;  
- повеже различите излазне уређаје са 
централном јединицом 
 

- Кућишта врсте, намена и 
улога  
- Појам напајања, врсте и 
карактеристике  
- Улога и функција матичне 
плоче  
- Делови матичне плоче  
- Чипови на матичној плочи  
- Биос матичне плоче  
- Магистрале и портови  
- U-I слотови  
- Инсталација и замена 
матичних плочи  
- Главни делови CPU и 
њихова улога  
- Основне карактеристике и 
врсте процесора  
- Улога хладњака  
- Уградња процесора  
- Дијагностика рада 
процесора  
- Уградња хладњака  
- Меморије (RAM меморија, 
ROM меморија, KEŠ 
меморија, виртуелна 
меморија)  
- Спољашне меморије 
(дискета, CD, CDRW, DVD, 
Flash).  
- Улазне јединице (функција, 
начин уношења података и 
комуникација)  
- Повезивање улазних 
јединица са централном 
јединицом  
- Објашњава функцију, начин 
приказивања и обраде 
података различитих 
излазних јединица  
- Повезивање излазних 
јединица на централну 
јединицу 
 

Склапање рачунара: Ова тема се 
реализује у лабораторији. Пожељно је да 
сваки ученик има своје радно место. На 
сваком радном месту потребно је да 
постоји комплет алата и инструмената за 
склапање и тестирање рачунара.  
- Показати ученицима што више врста 
кућишта и напајања и објаснити им 
њихове карактеристике.  
- Објаснити улогу матичне плоче, 
нацртати њену блок шему. 
- Објаснити начин означавања матичних 
плоча и вежбати на основу ознаке читање 
карактеристика плоча  
- Вежбати монтажу и демонтажу матичне 
плоче (то урадити са што више 
различитих врста плоча)  
- Објаснити улогу процесора.  
- Објаснити карактеристике процесора и 
вежбати читање карактеристика из 
произвођачке литературе и ознака 
процесора, ознаке процесора тражити 
преко Интернета одговарајуће матичне 
плоче  
- Вежбати монтажу и демонтажу 
процесора на матичну плочу  
- Објаснити значај RAM меморија.  
- Показати различите модуле RAM 
меморија (DRAM, SDRAM, DDR...) и 
вежбати њихову уградњу.  
- Извршити припрему хард диска за 
уградњу и извршити уградњу.  
- Вежбати уградњу видео картице.  
- Вежбати монтажу и демонтажу осталих 
врста картица.  
- Вежбати повезивање преносних водова у 
централној јединици  
- Вежбати повезивање напајања на 
компоненте централне јединице.  
- Вежбати повезивање излазних и улазних 
уређаја на централну јединицу 
 



Тестирање 
хардвера 
 

- 
Оспособљавање 
ученика за 
тестирање 
хардвера и 
отклањање 
кварова 
 

- дефинише методе одржавања рачунара;  
- користи алат и инструменте за одржавање 
рачунара;  
- наведе најчешће кварове рачунара и објасни 
узроке њиховог настајања;  
- користи различите дијагностичке софтвере за 
тестирање рачунара;  
- тестира исправност рачунара, идентификује и 
отклања грешке;  
- отклони и замени неисправне компоненте у 
рачунару. 

- Методе одржавања 
рачунара  
- Алати и инструменти за 
одржавање рачунара  
- Кварови код рачунара 
(карактеристике и 
манифестација)  
- Дијагностички софтвер 
(врсте и карактеристике)  
- Интернет (тражење 
потребних софтвера, 
преузимање софтвера и 
инсталација)  
- Тестирање рачунара  
- Дијагностика грешке  
- Замена неисправних 
компоненти 

Тестирање хардвера: 
- Тема тестирање рачунара изводи се у 
лабораторији са 10 радних места. На 
сваком радном месту мора да постоји 
рачунар, алат и инструменти за поправку 
рачунара. Сви рачунари треба да су 
повезани на интернет.  
- На почетку модула ученицима објаснити 
методе одржавања рачунара.  
- Упознати их са алатом и инструментима 
за одржавање рачунара.  
- Упознати их са пар дијагностичких 
софтвера за дијагностику рада рачунара.  
- Вежбати тражење нових дијагностичких 
софтвера и њихову примену.  
- Симулирати на рачунарима кварове 
напајања, матичне плоче, меморије, 
процесора, диска и осталих компоненти, и 
на вежбама тражити да ученици 
самостално открију квар и замене 
неисправну компоненту 
 
Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. активност на часу 
4. праћење практичног рада 
5. дневник рада 
6. тест практичних вештина 
7. самостални практични рад 

 



Оквирни број часова по темама 
 
• Архитектура рачунара.....................28 
• Склапање 

рачунара..........................28 
• Тестирање 

хардвера..........................14 
 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА  
- Piter Norton, Унутрашњост PC-а и Надградња и поправка PC-а, SAMS Publishing 
- Scott Mueller, Надоградња и поправка PC-а, QUE 
- Stephen J. Bigelow, Решавање проблема, надградња и поправка PC-а, Едиција: До краја До краја 

  
 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 - Рачунарство и информатика 
 - Електроника 
 



Назив предмета:  Практична настава 
Годишњи фонд: 70 часова + 60 часова наставе у блоку = 130 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета: Упознавање ученика са алатом и са мерама заштите на раду. 
 Овладавање вештином лемљења и развијање смисла за утврђен редослед радњи приликом руковања алатом за лемљење. 
 Оспособљавање за самостално обављање мерења и лако прилагођавање специфичним условима мерења. 
 Упознавање са теоријским принципима функционисања елемената, као и оспособљавање за очитавање и мерење 

карактеристика елемената. 
 Оспособљавање за самосталну реализацију штампаног кола на основу одговарајућих електричних шема. 
 Оспособљавање за самостално проналажење недостатака на израђеним узорцима штампаних кола и отклањање истих. 
 Упознавање са принципима функционисања електричних кола и оспособљавање за самостално проналажење и отклањање 

кварова на електричним колима. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод Упознавање ученикa са 
утицајем електричне енергије на 
човека, заштитним средствима и 
превентивним техничким 
мерама заштите. 
 
Упознавање ученика са радним 
местом, организацијом радног 
места, као и са поступцима и 
правилима за  коришћење 
опреме и алата. 

• уреди своје радно место како 
би њихов рад био 
учинковитији и безбеднији. 

• примењује мере заштите од 
струјног удара и других 
опасности на радном месту. 

• Радно место, алат, прибор. 
• Заштита на раду. 
• АБХ заштита. 
• Заштита од напона додира. 
• Противпожарна заштита. 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
Настава у блоку (60 
часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 

Технолошки 
поступци 
спајања 
елемената 

Упознавање ученика са: 
• технологијом и поступком 
лемљења 

• алатом и прибором и 
материјалом за лемљење 

 
Оспособљавање ученика да:  
• изврше спајање електронских 

• влада вештином руковања 
алатом за лемљење. 

• демонстрира утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања алатом. 

• Лемљење. 
• Лемљење спојева на 

штампаном колу (плочици) 
• Одвајање компоненти са 

штампане плочице. 



компоненти 
• и да исте споје (залеме) на 
штампану плочу 

• као и да исте одвоје са 
штампане плоче   

 
Развијање смисла за утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања алатом за лемљење. 

групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод  4 часа 
Технолошки поступци 
спајања елемената 5 
часова 
Електронски мерни 
инструменти 9 часова 
Електронске 
компоненте 15 часова 
Штампане везе 
(штампане плочице) 6 
часова 
Израда основних 

Електронски 
мерни 
инструменти 

Упознавање ученика са основним 
принципом рада мултиметра и 
осцилоскопа.  
 
Оспособљавање ученика да 
рукују, врше мерења 
мултиметром и врше мерења и 
прате облик сигнала 
осцилоскопом. 
 
Развијање смисла за утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања мерним 
инструментима и опремом. 

• објасни принцип рада 
универзалног инструмента. 

• рукује универзалним 
инструментом. 

• објасни принцип рада 
осцилоскопа. 

• рукује осцилоскопом.  
• мери електричне и 

неелектричне величине: 
напон струје, периоду, 
учестаност. 

• демонстрира утврђени 
редослед радњи приликом 
руковања мерним уређајима 
и опремом. 

• Руковање универзалним 
инструментом и 
дигиталним мултиметром. 

• Осцилоскоп: руковање и 
употреба. 

Електронске 
компоненте 

Обучавање ученика да 
препознају елементе 
електронских кола у класичној и 
SMD технологији, као и да 
очитају карактеристике које су 
назначене на самом кућишту 
елемента, или да их одреде 
помоћу мерних инструмената. 
 
Упознавање ученика са 
следећим  електронским 

• препозна елементе 
електричних кола,  

• познаје начине означавања 
карактеристика на 
електронским компонентама. 

• практично реализује 
поступке монтаже  

• очита карактеристике које су 
назначене на самом кућишту 
елемента, или их одреди 

• Подела, својства, поступци 
при монтажи, мерења, 
обележавања, контрола 
исправности. 
− Отпорници. 
− Кондензатори. 
− Калемови и 

пригушнице. 
− Трансформатори. 
− Електромагнетне 



компонентама: отпорници, 
кондензатори, калемови, 
пригушнице и трансформатори, 
диоде, транзистори, нтегрисана 
кола и оптоелектронске 
компоненте. 

помоћу мерних 
инструмената. 

електронске 
компоненте. 

− Механичке електронске 
компоненте. 

− Диоде 
− Транзистори 
− Оптоелектронске 

компоненте. 
• Штампане везе. 
• Основни технолошки 

поступци у 
микроелектроници.  

• Полупроводничка 
интегрисана кола 

електронских кола, 
подсклопова и склопова 
31 час 
 

Штампане везе 
(штампане 
плочице) 

Упознавање ученика са 
основном технологијом израде 
штампаних кола као и са SMD – 
технологијом (Surface Mounted 
Devices, Технологија 
површинске монтаже). 
 
Оспособљавање ученика за 
израду штамапаних кола. 

• објасни технологије израде 
штампаних кола. 

• практично изради класична 
штампана кола. 

• практикује систематски 
приступ послу, уз 
придржавање техничких 
прописа, правила и 
упутстава, примењујући 
прописане заштитне мере. 

• Технологија израде 
класичних штампаних кола 
и штампаних кола у SMD 
технологији  

Израда 
основних 
електронских 
кола, 
подсклопова и 
склопова 

Оспособљавање ученика за 
самосталан и тимски рад у 
пројектовању, изради , 
остваривању функције, 
контроли, тестирању и 
отклањању евентуалних 
недостатака следећих 
подсклопова и  склопова: 
- израда исправљача напона са 
стабилисаним напонима, који 

• практично реализује наведена 
кола, при чему користи разне 
могућности монтаже: на 
редним спојкама, на мосту, на 
растер плочи, на универзалној 
штампаној плочици, на 
оригиналној штампаној 
плочици.  

• самостално користи монтажне 
и електричне шеме при изради, 

• Исправљач напона са 
стабилисаним напоном, који 
се примењују у рачунару 
(+5V, +12V, -12V). 

• Генератор правоугаоног 
напона са интегрисаним 
колом 555. 

• Дигитални електронски 
бројач са једном и две 
цифре. 



се примењују у рачунару, ( 5V, 
+12V, -12V). 

- израда генератора правогаоног 
напона са интегрисаним колом 
555. 

- израда дигиталног 
електронског  бројача за једну 
и две цифре. 

- пуњење и лемљење елемената 
на плочама електронике горе 
наведених склопова. 

контроли, проналажењу и 
отклањању кварова. 

• практикује систематски 
приступ послу, уз 
придржавање техничких 
прописа, правила и упутстава, 
примењујући прописане 
заштитне мере. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Електротехника 
Електроника 
Примењена електроника 
Рачунарски хардвер 
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