NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO (petkova skupina) – 24. 4. 2020
___________________________________________________________________________
Danes nadaljujemo v eUčbeniku na dani povezavi:
https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/1221/index6.html

Danes si boste prebrali razlago o vrstah podatkovnih tipov. Prejšnji teden ste spoznali, kako
spremenljivki shranim vrednost. Uporabljali ste številske vrednosti, saj ste naprimer
spremenljivki a priredili vrednost 5. Danes boste spoznali, da lahko spremenljivki priredimo
številsko vrednost ali znakovno vrednost. Torej v spremenljivko shranimo niz znakov, katerega
lahko potem tudi izpišemo.
Preberite si razlago obeh podatkovnih tipov, predvsem kako v spremenljivko shranimo
besedilo. Oba zgleda lahko vnesete v interaktivni tolmač in preizkusite, kaj vrne tolmač kot
rezultat programa.

Zdaj pa sledi nekaj samostojnih nalog za delo s spremenljivkami.
Odpri Urejevalnik - https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/editor.html

V urejevalniku boš rešil naslednje naloge. Pomagaj si z eUčbenikom (https://lusy.fri.unilj.si/ucbenik/prog/1221/index5.html – stran 7 in 8)
1) Spremenljivkama a in b priredi (nastavi) vrednost 10 in 2.
Uvedi spremenljivko c. Njena vrednost naj bo enaka produktu spremenljivk a in b.
S pomočjo ukaza izpiši preveri, kolikšna je sedaj vrednost spremenljivke c (izpiši
vrednost spremenljivke c).
V urejevalniku novo spremenljivko uvedeš tako, da klikneš Spremenljivke in nato Nova
spremenljivka.

Računalnik te vpraša, kako želiš poimenovati novo spremenljivko.

Ker potrebujemo spremenljivko a, bomo vnesli a in V redu.
V seznamu spremenljivk, se pojavi spremenljivka a. Enako dodaš še spremenljivko b.

2) Spremenljivki a priredi niz: »Pazi, hud pes!«. Spremenljivko nato izpiši.
3) Spremenljivko poimenuj rezultat in ji priredi vrednost vsote 10 + 100. Program naj
najprej izpiše besedilo: »Koliko je 10 + 100?«. Nato s pomočjo spremenljivke podaj
rezultat (spremenljivko izpiši).

4) Učenci 6. b razreda: SAMO STALNIK, ELA STIKA in VILI ČAR, imajo na prvi pogled
povsem navadna imena in priimke. Uporabi operacijo seštevanja nizov in združi ime
posameznega učenca z njegovim priimkom. Združena imena izpiši. Dobil boš prav
zabavne rešitve.
(Potrebuješ 6 spremenljivk 3 za imena, 3 za priimke. Pomagaj si z zgledom)

Vaša naloga naslednja:
Preko povezave, ki je objavljena na eUčilnici mi boste poslali posnetke zaslona reševanja nalog
(pričakujem torej 4 print screen-e, združite jih v en Wordov dokument). Posnetek zaslona
(print screen) naredite s tipko, ki jo najdete na tipkovnici (PrtSc, PrintScreen). Ko boste tipko
pritisnili, lahko sliko zaslona nalepite kar v Word ali Slikar (lahko tudi direktno v novo esporočilo). V Word ali Slikar sliko nalepite z desnim klikom na miško in ukazom Prilepi. Nato
dokument shranite in ga pošljite po e-pošti kot prilogo. Vaše »potrdilo« o opravljeni nalogi, mi
pošljite do naslednjega četrtka, 7. 5. 2020.
Tisti, ki še niste oddali 1. in 2. naloge pohitite, da se ne bo za mesec maj nabralo preveč dela!

