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2. Стринг 

Стрингови су једна врста објеката у програмском језику Пајтон. Састоје се од низа 

знакова постављених између апострофа или наводника. 

 

 

 

Из примера се види да је једини начин да се на екрану прикаже садржај стринга, 

користити га као део print функције. 

Ако је потребно као резултат приказати наводнике или апострофе унутар стринга, 

неопходно је користити једну врсту за обележавање старта и краја стринга а другу врсту 

(наводника или апострофа) као знакове у стрингу. 

 

 

 

У Пајтону је могуће користити и троструке наводнике, било да су “““ или ’’’. 

Коришћење троструких наводника за старт и крај стринга омогућава: 

1) да се користе као део стринга обе врсте наводника 

 

 

 

 

 

2) да се стринг прикаже на више линија у резултату функције print 

 

 

 

 

 

Навођење више стрингова унутар једне функције print је могуће коришћењем зареза 

(оператор зарез). Истовремено, зарез у функцији print ствара једно празно место између 

два стринга. 
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Пајтон допушта да се већи број стрингова у једној 

функцији print уписује у више редова коришћењем знака за наставак линије (\) 

(backslash). 

 

 

 

Придруживање стрингова (concatenating) се изводи уписивањем оператора + између 

два стринга чиме се добија нови стринг. 

 

 

 

Види се да оператор + спаја различите стрингове и не уноси празно место између њих 

аутоматски. 

Понављање стринга се врши употребом оператора * и броја пута колико ће се стринг 

поновити: 

 

 

 

3. Ескејп карактери 

Ескејп карактер (escape character) (sequences) је специјални знак који се исписује после 

знака \, а оба су унутар стринга. Они омогућавају већу контролу и флексибилност над 

текстом који се приказује. 

Када се исписује стринг који у себи садржи овакве карактере, они су попут специјалних 

команди које су умотане у стринг. 

ескејп 
карактер 

ефекат 

\\ исписује један карактер косе црте 

\’ исписује један апостроф 

\” исписује један наводник 

\a активира се системски звучни сигнал 

\b помера се курсор за једно место уназад 

\n помера се курсор на почетак нове линије 

\t помера се курсор унапред за један таб блок (неколико празних места) 
За стартовање системског звучног сигнала, понекад је потребно стартовати Пајтон скрипт 

изван дејства IDLE (двоструки клик на икону пајтон скрипте). 
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На екрану пајтон шела се види да сваки пут када се огласи сигнал, исцрта се плава тачка 

и пређе се у следећи ред. 

Таб ескејп карактер помера текст после њега за неколико места удесно. Број места за 

колико ће се текст померити зависи од самог рачунара. 

 

 

 

 

  

Исписивање једног наводника или косе црте (backslash) је најједноставније помоћу 

ескејп карактера: 

 

 

Аутоматски прелазак у следећи ред се може извести на два начина: 

1) употребом функције print без навођења стринга: 

 

 

 

2) употребом ескејп карактера: 

 

 

 

4. Стринг методе 

Уз помоћ стринг метода праве се нови стрингови од старих стрингова. 

методе ефекат 

upper() враћа стринг са великим словима 

lower() враћа стринг са малим словима 

swapcase() враћа нови стринг са словима супротних величина 

capitalize() враћа нови стринг са великим словом на почетку прве речи у стрингу 

title() враћа нови стринг са великим словом на почетку сваке речи у стрингу 

replace(old, 
new) 

враћа нови стринг у коме је појава стринга old замењена сваки пут са 
стрингом new 

 

Доделом стринга промењивој могуће је стварати нове стрингове употребом стринг 

метода из табеле: 
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5. Улаз 

Велики број програма тражи од корисника да унесе вредности (када то код захтева од 

њега) да би могао да оствари своју сврху. 

Употребом функција корисничког улаза (user input) чека се акција или унос вредности 

корисника за даљи рад програма. 

У досадашњим примерима се често користила функција корисничког улаза (или 

скраћено само улаза), функција input(). 

 

 

Функција input(“Pritisni ENTER za kraj...“) чека да корисник притисне дугме Ентер да би се 

завршило извршавање програма. 

Такође, корисник може унети конкретну вредност у програм. 

Следећи код приказује како се чека да корисник унесе један стринг. После уноса стринга 

са тастатуре, унети стринг постаје вредност додељена промењивој tekst. 

 

 

 

Тест 

1. Шта је то стринг ? 

2. Да ли је стринг објекат ? 

3. Која се функција користи за приказ стринга на екрану ? 

4. Какви симболи се користе за навођење низа знакова у Пајтону ? 

5. Које две врсте симбола се користе за навођење на исти начин у Пајтону ? 

6. Шта омогућава коришћење троструких наводника на почетку и крају стринга ? 

7. Чему служи оператор зарез ? 

8. Који знак омогућава наставак исписа више стрингова у више редова у наредби 

print ? 

9. Којим оператором се извршава придруживање више стрингова ? 

10. Да ли се придруживањем стрингова врши модификација постојећег стринга ? 

11. Коришћењем којег оператора се аутоматски не уноси празно место на крају 

стринга ? 

12. Чему служи оператор * ? 

13. Шта су то ескејп карактери ? 

14. Који знак мора да има сваки ескејп карактер ? 

15. Активирање звучног сигнала се врши употребом којег ескејп карактера ? 

а) \” 

б) \t 

в) \b 

г) \a 

16. Шта се исписује на екрану када се у оквиру Пајтон скрипте активира системски 

звучни сигнал ? 

17. Сврха таб ескејп карактера је ... 

18. Шта треба куцати ако хоћу да се као део стринга појави \ ? 

а) \’ 
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б) \\ 

в) \””” 

19. Чему служи \n ? 

20. Чему служе стринг методе ? 

21. У линији кода, хоћу да користим стринг методу: recenica.upper(). Део наредбе 

recenica представља _________________ а upper() је ____________________. 

22. Коју стринг методу користим да бих сигурно свака реч у стрингу започела са 

великим словом ? 

а) capitalize() 

б) replace() 

в) title() 

г) lower() 

23. Само једна од представљених стринг метода може извести некекву операцију над 

знаком !. Која је то стринг метода ? 

24. Функција која се користи када тражимо од корисника да унесе неку вредност је: 

а) input() 

б) print() 

в) ulaz() 

25. Који је разлог коришћења линије кода input(“Pritisni ENTER za kraj...“) ? 

26. На ком месту у програму се укуцава input(“Pritisni ENTER za kraj...“) ? 

27. Која је друга сврха коришћења функције input() у коду ? 

Вежбања 

1. Напишите две поруке у два реда. Да ли сте користили апострофе или наводнике? 

Замените апострофе са наводницима и обрнуто. Да ли је резултат другачији ? 

2. Напишите код којим се исписује један стринг на екрану. У оквиру стринга 

оивиченог апострофима користити наводнике као део стринга. 

3. Напишите код којим се исписује један стринг на екрану. У оквиру стринга 

оивиченог наводницима користити апострофе као део стринга. 

4. Уз помоћ функције print и троструких наводника написати следећу реченицу као 

стринг на екрану: 

Hogar ‘Strasni’ rece: ”Ne zvao se ja ‘Strasni’, ovo je strasno ’ladno pivo!” 

5. Коришћењем троструких наводника приказати следећи стринг у три реда: 

Nivo 1 nivo 0 nivo -1 

6. Навођењем три боје као три посебна стринга и коришћењем неког оператора, 

направити нови стринг са исте три боје и са празним местом између њих. Који 

оператор је коришћен ? 

7. Урадити поново задатак 6. коришћењем неког оператора али без празних места 

између боја. Који оператор је коришћен ? 

8. Коришћењем табова написати властито име на средини екрана а адресу 

центрирати у следећој линији у односу на претходни ред. 

9. Шта је резултат реализације функције print(’Jedan’) ? Такође, извршава се и један 

невидљив карактер. Који ? 

10. У скрипти написати два стринга коришћењем две функције print а између 

стрингова користити звучни сигнал. 
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11. Стринг ” ’Ajde, sada ”nasi” ponovo ono’!”, коришћењем само backslash оператора. 

12. Коришћењем ескејп карактера напиши један стринг у неколико редова са по два 

празна реда између исписаних линија. 

13. Стринг ”OPET” напиши 4 пута без празнина између, коришћењем оператора *. 

14. Коришћењем само стринг метода, од стринга ”vOLim I ja VaS!!” направи нове 

стрингове: ”Volim I Ja Vas!!”, ”volim i ja vas!!”, ” VaS I ja vOLim!!”, ”Volim i ja vas!!”. 

15. Формирати функцију која чека притисак на ЕНТЕР дугме да би се завршило 

извршавање програма. 

Задаци 

1. Захвалница 

Направити скрипту која исписује захвалницу (кредите) онима који су заслужни за 

неки Ваш животни успех. 

2. Садржај 

Направити скрипту за исписивање садржаја неке књиге по поглављима. 

3. Биоскопи текст 

Исписати податке о репертоарима у четири биоскопа у граду у по једном реду 

(назив биоскопа, термин приказивања, назив филма) 

4. Биоскопи табела 

Исписати податке о репертоарима у четири биоскопа у граду у облику табеле 

(назив биоскопа, термин приказивања, назив филма) 

5. Упитник 

Направити упитник за послодавца о кандидату за радно место програмера. 

Поставити пет питања. Кандидат куца одговоре. Програм после укацаних 

одговора на екрану исписује садржај упитника. 

6. ASCII уметност 

Коришћењем симбола са тастатуре нацртати на екрану оригиналну уметничку 

слику (предлог: авантура). 


