
ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова.

Решавајући интерактивне задатке 
и тестове ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

ИНФОРМАТИКА
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Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

3Д анимацијe помоћи 
ће ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно 
им приближити различите 
појмове, објекте, изуме...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређене операције.

Приручник за наставнике 
методички приручник;
предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

•предлоге дневних припрема за час;
•предлоге петнаестоминутних тестова.
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Приручник за наставнике 
методички приручник;

•предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
•

Приручник за наставнике 
•методички приручник;

У дигиталном уџбенику дати су 
директни линкови – везе према 
програмима који се обрађују.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

Новина у нашим дигиталним уџбеницима су фајлови за вежбање, које ученици могу 
преузети кликом на иконицу која се налази на маргинама дигиталног уџбеника.

Друга новина јесу кратки видео-снимци, којима се приказује извођење одређе-
них операција. Иконице за видео-снимке такође се налазе на маргинама, на 
местима где се у уџбенику описује одређена операција.

садржи: 
Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће за наставнике 
смо припремили:

•  Уџбеник

•  Дигитални уџбеник

•  Приручник за наставнике

•  Педагошки дневник наставника

•  Постер за учионицу

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.

ОДОБРЕНО
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Kључне речи су истакнуте 
на почетку лекције.

Kључне речи истакнуте су 
на почетку лекције.

Сазнај више садржи податке 
којима ће ученици проширити своје 
знање о основној теми лекције.

Сазнај више 
садржи податке 
којима ће ученици 
проширити 
знање о основној 
теми лекције.

Мисли нашег највећег научника 
обогатиће општу културу ученика.

Вежба помаже 
ученицима да боље 
савладају градиво.

Литература даје 
списак веб-адреса где 
се налазе садржаји 
коришћени при 
писању текста.

Укратко садржи 
кратак преглед 
лекције који ће 
ученицима помоћи 
да понове градиво.

Систематизација 
знања кроз 
тестове знања 
на крају сваке 
области.

Речник даје 
објашњења 
непознатих 
речи на страни 
на којој се 
спомињу.

Градиво из наставне јединице 
Програмирање графике 
обрађено је у Python програмској 
библиотеци Pygame, 
намењеној за 2Д графику.Инфо плус пружа додатне 

корисне информације.

Речник даје објашњења 
непознатих речи на страни 
на којој се спомињу.

Занимљивост: одељак који доноси 
забавне информације о теми.

Занимљивости 
којима ће 
ученици допунити 
своје знање.

Инфо плус пружа бројне корисне информације. 
У овим одељцима налазе се и додатни сложенији примери.

Речник даје објашњења Речник даје објашњења Речник
непознатих речи на страни 
на којој се спомињу.

Мисли нашег највећег научникаМисли нашег највећег научникаМисли нашег највећег научника
обогатиће општу културу ученика.
Мисли нашег највећег научника

Предлози за реализацију пројектних задатака 
детаљно су разрађени по фазама рада.

Додатак уз уџбеник у ком се 
налази синтаксни подсетник 
на често коришћене функције 
из библиотеке Pandas.

На задњој страни 
додатка налазе 
се синтаксни 
подсетник за 
функције за 
цртање графикона, 
примери наредби за 
означавање делова 
табеле, симболи 
и тастерске 
пречице за логичке 
операторе, итд.

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

Оно што издваја наше уџбенике у односу на остале јесу њихова структура, 
дизајн и бројне међупредметне и унутарпредметне релације.
Свака лекција има уводну причу како би ученици схватили да се тема која се обрађује 
појавила много пре појаве рачунара, а да су рачунари само помогли људима и 
олакшали им рад. Сматрамо да је овај приступ веома важан јер данашњим, дигиталним, 
генерацијама младих није лако да схвате како је изгледало време пре рачунара.
Уз уџбеник припремили смо двострани додатак за ученике, на ком се са једне стране 
налази подсетник за Pygame функције, боје и структуру програма, а са друге су 
координатни системи Pygame прозора, где ученици могу скицирати облике пре него 
што их нацртају.

Реч аутора...

• Основни текст прате вежбе којима се утврђује градиво у лекцији.

•  Задаци на крају лекција осмишљени су тако да их ученик решава 
користећи познавање градива целе лекције.

•  Научено градиво сваке тематске целине проверава се тестом знања, 
за који су приложена решења.

•  Садржај је изложен поступно и методично и прати га атрактиван графички дизајн, 
што доприноси лакшем савладавању градива.

•  У уџбенику се налазе бројни примери засновани 
на међупредметним корелацијама.

•  Поред примера за вежбање датих у уџбенику, осмишљен је велики број додатних 
примера у електронској форми, постављених на познати онлајн репозиторијум.

Питања помоћу којих ученик 
проверава усвојено градиво.

import pandas as pd
Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame() Tabela = pd.DataFrame(Ugnježđena lista)

.columns Tabela.columns = ["Kolona 1", "Kolona 2", "Kolona 3",…, "Kolona n"]
set_index() Tabela.set_index("Kolona", inplace = True)

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv() Tabela = pd.to_csv("C:/Putanja/Fajl.csv", index = False, encoding = "utf-8-sig")

pd.to_excel() Tabela = pd.to_excel("C:/Putanja/Fajl.xlsx", index = False, encoding = "utf-8-sig")
Учитавање табела из фајлова различитог формата и из онлајн репозиторијума

pd.read_csv() Tabela = pd.read_csv("C:/Putanja/Fajl.csv") или Tabela = pd.read_csv("URL adresa/Fajl.csv")
pd.read_xlsx() Tabela = pd.read_xlsx("C:/Putanja/Fajl.xlsx")

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Tabela["Kolona"].min(), Tabela["Kolona"].max(), Tabela["Kolona"].mean(), Tabela["Kolona"].sum(), 
Tabela["Kolona"].count()

Сортирање

sort_values() Tabela.sort_values("Kolona", asceding = False, inplace = True)
Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])

Филтрирање
Прост критеријум FilterTabela = Tabela[Tabela["Kolona"] == kriterijum]
Сложен критеријум FilterTabela = Tabela[(Tabela["Kolona "] == kriterijum1) & (Tabela["Kolona"] > kriterijum2)
Фреквенцијска анализа
value_counts() Frekvencije = Tabela["Kolona"].value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] == kriterijum, "Kolona"].mean()
SUMIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] < kriterijum, "Kolona"].sum()

COUNTIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] > kriterijum, "Kolona"].count()
MINIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] <= kriterijum, "Kolona"].min()
MAXIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] >= kriterijum, "Kolona"].max()

Замена података, додавање и брисање редова/колона, промена назива колона
replace() Tabela.replace("Postojeći podatak", "Novi podatak", inplace = True)

.loc Tabela.loc["Naziv novog reda"] = "" / Tabela["Naziv nove kolone"] = ""
drop() Tabela.drop("Red", axis=0, inplace=True) / Tabela.drop("Kolona", axis=1, inplace=True)

rename() Tabela.rename(columns = {"Kolona 1":"Novi naziv", "Kolona 5":"Novi naziv"}, inplace=True)

Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame()

.columns
set_index()

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv()

pd.to_excel()
Учитавање табела из фајлова различитог формата

pd.read_csv()
pd.read_xlsx()

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Сортирање

sort_values()

Филтрирање
Прост критеријум
Сложен критеријум
Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF
SUMIF

COUNTIF
MINIF
MAXIF

Замена података
replace()

.loc
drop()

rename()

Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])sort_values()

еријум
теријум

Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF

COUNTIF

Замена података, додавање
replace()

drop()
rename()

Наредба
Редови и колоне који ће бити означени

Tabela.iloc[:, :] Сви редови и све колонеTabela.iloc[2:, 2:] Сви редови од реда са индексом 2 и све колоне од колоне са индексом 2 
Tabela.iloc[:5, :5] Сви редови до реда са индексом 4 и све колоне до колоне са индексом 4 
Tabela.iloc[:, 4:8] Сви редови и колоне од колоне са индексом 4 до колоне са индексом 7 
Tabela.iloc[2:6, :] Редови од реда са индексом 2 до реда са индексом 5 и све колоне
Tabela.iloc[:, [1,4,6]] Сви редови и колоне са индексима 1, 4 и 6 Tabela.iloc[0::2, 0::3] Сваки други ред и свака трећа колона од почетка табеле
Tabela.iloc[4::2, 4::3] Сваки други ред и свака трећа колона почевши од реда и колоне са индексима 4 
Tabela.iloc[:-5, -5:] Сви редови осим последњих 5 и последњих 5 колонаTabela.iloc[-5:, :-5] Последњих 5 редова и све колоне осим последњих 5

import matplotlib.pyplot as pltplt.figure() plt.figure(figsize = (x, y))
plt.plot() plt.plot(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.bar() plt.bar(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.pie() plt.pie(TabelaFrekvencija.values, autopct="%0.1f%%",textprops={"fontsize":13}, explode=izmeštanje)
plt.title() plt.title("Naslov grafikona", size=14)plt.xlabel() plt.xlabel("Oznaka x ose", size=12)plt.ylabel() plt.ylabel("Oznaka y ose", size=12)plt.legend() plt.legend(TabelaFrekvencija.index, bbox_to_anchor = (x,y))
plt.show()
plt.close()
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олакшали им рад. Сматрамо да је овај приступ веома важан јер данашњим, дигиталним, 
генерацијама младих није лако да схвате како је изгледало време пре рачунара.
Уз уџбеник припремили смо двострани додатак за ученике, на ком се са једне стране 
налази подсетник за Pygame функције, боје и структуру програма, а са друге су 
координатни системи Pygame прозора, где ученици могу скицирати облике пре него 
што их нацртају.

Реч аутора...

• Основни текст прате вежбе којима се утврђује градиво у лекцији.

•  Задаци на крају лекција осмишљени су тако да их ученик решава 
користећи познавање градива целе лекције.

•  Научено градиво сваке тематске целине проверава се тестом знања, 
за који су приложена решења.

•  Садржај је изложен поступно и методично и прати га атрактиван графички дизајн, 
што доприноси лакшем савладавању градива.

•  У уџбенику се налазе бројни примери засновани 
на међупредметним корелацијама.

•  Поред примера за вежбање датих у уџбенику, осмишљен је велики број додатних 
примера у електронској форми, постављених на познати онлајн репозиторијум.

Питања помоћу којих ученик 
проверава усвојено градиво.

import pandas as pd
Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame() Tabela = pd.DataFrame(Ugnježđena lista)

.columns Tabela.columns = ["Kolona 1", "Kolona 2", "Kolona 3",…, "Kolona n"]
set_index() Tabela.set_index("Kolona", inplace = True)

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv() Tabela = pd.to_csv("C:/Putanja/Fajl.csv", index = False, encoding = "utf-8-sig")

pd.to_excel() Tabela = pd.to_excel("C:/Putanja/Fajl.xlsx", index = False, encoding = "utf-8-sig")
Учитавање табела из фајлова различитог формата и из онлајн репозиторијума

pd.read_csv() Tabela = pd.read_csv("C:/Putanja/Fajl.csv") или Tabela = pd.read_csv("URL adresa/Fajl.csv")
pd.read_xlsx() Tabela = pd.read_xlsx("C:/Putanja/Fajl.xlsx")

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Tabela["Kolona"].min(), Tabela["Kolona"].max(), Tabela["Kolona"].mean(), Tabela["Kolona"].sum(), 
Tabela["Kolona"].count()

Сортирање

sort_values() Tabela.sort_values("Kolona", asceding = False, inplace = True)
Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])

Филтрирање
Прост критеријум FilterTabela = Tabela[Tabela["Kolona"] == kriterijum]
Сложен критеријум FilterTabela = Tabela[(Tabela["Kolona "] == kriterijum1) & (Tabela["Kolona"] > kriterijum2)
Фреквенцијска анализа
value_counts() Frekvencije = Tabela["Kolona"].value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] == kriterijum, "Kolona"].mean()
SUMIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] < kriterijum, "Kolona"].sum()

COUNTIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] > kriterijum, "Kolona"].count()
MINIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] <= kriterijum, "Kolona"].min()
MAXIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] >= kriterijum, "Kolona"].max()

Замена података, додавање и брисање редова/колона, промена назива колона
replace() Tabela.replace("Postojeći podatak", "Novi podatak", inplace = True)

.loc Tabela.loc["Naziv novog reda"] = "" / Tabela["Naziv nove kolone"] = ""
drop() Tabela.drop("Red", axis=0, inplace=True) / Tabela.drop("Kolona", axis=1, inplace=True)

rename() Tabela.rename(columns = {"Kolona 1":"Novi naziv", "Kolona 5":"Novi naziv"}, inplace=True)

Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame()

.columns
set_index()

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv()

pd.to_excel()
Учитавање табела из фајлова различитог формата

pd.read_csv()
pd.read_xlsx()

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Сортирање

sort_values()

Филтрирање
Прост критеријум
Сложен критеријум
Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF
SUMIF

COUNTIF
MINIF
MAXIF

Замена података
replace()

.loc
drop()

rename()

Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])sort_values()

еријум
теријум

Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF

COUNTIF

Замена података, додавање
replace()

drop()
rename()

Наредба
Редови и колоне који ће бити означени

Tabela.iloc[:, :] Сви редови и све колонеTabela.iloc[2:, 2:] Сви редови од реда са индексом 2 и све колоне од колоне са индексом 2 
Tabela.iloc[:5, :5] Сви редови до реда са индексом 4 и све колоне до колоне са индексом 4 
Tabela.iloc[:, 4:8] Сви редови и колоне од колоне са индексом 4 до колоне са индексом 7 
Tabela.iloc[2:6, :] Редови од реда са индексом 2 до реда са индексом 5 и све колоне
Tabela.iloc[:, [1,4,6]] Сви редови и колоне са индексима 1, 4 и 6 Tabela.iloc[0::2, 0::3] Сваки други ред и свака трећа колона од почетка табеле
Tabela.iloc[4::2, 4::3] Сваки други ред и свака трећа колона почевши од реда и колоне са индексима 4 
Tabela.iloc[:-5, -5:] Сви редови осим последњих 5 и последњих 5 колонаTabela.iloc[-5:, :-5] Последњих 5 редова и све колоне осим последњих 5

import matplotlib.pyplot as pltplt.figure() plt.figure(figsize = (x, y))plt.plot() plt.plot(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.bar() plt.bar(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.pie() plt.pie(TabelaFrekvencija.values, autopct="%0.1f%%",textprops={"fontsize":13}, explode=izmeštanje)
plt.title() plt.title("Naslov grafikona", size=14)plt.xlabel() plt.xlabel("Oznaka x ose", size=12)plt.ylabel() plt.ylabel("Oznaka y ose", size=12)plt.legend() plt.legend(TabelaFrekvencija.index, bbox_to_anchor = (x,y))
plt.show()
plt.close()
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АУТОРИ: 
Милош Папић, ванр. проф. Факултетa техничких наука 
у Чачку Универзитета у Крагујевцу
Далибор Чукљевић, професор технике и 
информатике ОШ „Др Драгиша Мишовић″ у Чачку

АУТОРИ: 
Милош Папић, ванр. проф. Факултетa техничких наука 
у Чачку Универзитета у Крагујевцу
Далибор Чукљевић, професор технике и 
информатике ОШ „Др Драгиша Мишовић″ у Чачку

информатике ОШ „Др Драгиша Мишовић″ у Чачку

информатике ОШ „Др Драгиша Мишовић″ у Чачку

Kључне речи су истакнуте 
на почетку лекције.

Kључне речи истакнуте су 
на почетку лекције.

Сазнај више садржи податке 
којима ће ученици проширити своје 
знање о основној теми лекције.

Сазнај више 
садржи податке 
којима ће ученици 
проширити 
знање о основној 
теми лекције.

Мисли нашег највећег научника 
обогатиће општу културу ученика.

Вежба помаже 
ученицима да боље 
савладају градиво.

Литература даје 
списак веб-адреса где 
се налазе садржаји 
коришћени при 
писању текста.

Укратко садржи 
кратак преглед 
лекције који ће 
ученицима помоћи 
да понове градиво.

Систематизација 
знања кроз 
тестове знања 
на крају сваке 
области.

Речник даје 
објашњења 
непознатих 
речи на страни 
на којој се 
спомињу.

Градиво из наставне јединице 
Програмирање графике 
обрађено је у Python програмској 
библиотеци Pygame, 
намењеној за 2Д графику.Инфо плус пружа додатне 

корисне информације.

Речник даје објашњења 
непознатих речи на страни 
на којој се спомињу.

Занимљивост: одељак који доноси 
забавне информације о теми.

Занимљивости 
којима ће 
ученици допунити 
своје знање.

Инфо плус пружа бројне корисне информације. 
У овим одељцима налазе се и додатни сложенији примери.

Речник даје објашњења Речник даје објашњења Речник
непознатих речи на страни 
на којој се спомињу.

Мисли нашег највећег научникаМисли нашег највећег научникаМисли нашег највећег научника
обогатиће општу културу ученика.
Мисли нашег највећег научника

Предлози за реализацију пројектних задатака 
детаљно су разрађени по фазама рада.

Додатак уз уџбеник у ком се 
налази синтаксни подсетник 
на често коришћене функције 
из библиотеке Pandas.

На задњој страни 
додатка налазе 
се синтаксни 
подсетник за 
функције за 
цртање графикона, 
примери наредби за 
означавање делова 
табеле, симболи 
и тастерске 
пречице за логичке 
операторе, итд.

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

Оно што издваја наше уџбенике у односу на остале јесу њихова структура, 
дизајн и бројне међупредметне и унутарпредметне релације.
Свака лекција има уводну причу како би ученици схватили да се тема која се обрађује 
појавила много пре појаве рачунара, а да су рачунари само помогли људима и 
олакшали им рад. Сматрамо да је овај приступ веома важан јер данашњим, дигиталним, 
генерацијама младих није лако да схвате како је изгледало време пре рачунара.
Уз уџбеник припремили смо двострани додатак за ученике, на ком се са једне стране 
налази подсетник за Pygame функције, боје и структуру програма, а са друге су 
координатни системи Pygame прозора, где ученици могу скицирати облике пре него 
што их нацртају.

Реч аутора...

• Основни текст прате вежбе којима се утврђује градиво у лекцији.

•  Задаци на крају лекција осмишљени су тако да их ученик решава 
користећи познавање градива целе лекције.

•  Научено градиво сваке тематске целине проверава се тестом знања, 
за који су приложена решења.

•  Садржај је изложен поступно и методично и прати га атрактиван графички дизајн, 
што доприноси лакшем савладавању градива.

•  У уџбенику се налазе бројни примери засновани 
на међупредметним корелацијама.

•  Поред примера за вежбање датих у уџбенику, осмишљен је велики број додатних 
примера у електронској форми, постављених на познати онлајн репозиторијум.

Питања помоћу којих ученик 
проверава усвојено градиво.

import pandas as pd
Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame() Tabela = pd.DataFrame(Ugnježđena lista)

.columns Tabela.columns = ["Kolona 1", "Kolona 2", "Kolona 3",…, "Kolona n"]
set_index() Tabela.set_index("Kolona", inplace = True)

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv() Tabela = pd.to_csv("C:/Putanja/Fajl.csv", index = False, encoding = "utf-8-sig")

pd.to_excel() Tabela = pd.to_excel("C:/Putanja/Fajl.xlsx", index = False, encoding = "utf-8-sig")
Учитавање табела из фајлова различитог формата и из онлајн репозиторијума

pd.read_csv() Tabela = pd.read_csv("C:/Putanja/Fajl.csv") или Tabela = pd.read_csv("URL adresa/Fajl.csv")
pd.read_xlsx() Tabela = pd.read_xlsx("C:/Putanja/Fajl.xlsx")

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Tabela["Kolona"].min(), Tabela["Kolona"].max(), Tabela["Kolona"].mean(), Tabela["Kolona"].sum(), 
Tabela["Kolona"].count()

Сортирање

sort_values() Tabela.sort_values("Kolona", asceding = False, inplace = True)
Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])

Филтрирање
Прост критеријум FilterTabela = Tabela[Tabela["Kolona"] == kriterijum]
Сложен критеријум FilterTabela = Tabela[(Tabela["Kolona "] == kriterijum1) & (Tabela["Kolona"] > kriterijum2)
Фреквенцијска анализа
value_counts() Frekvencije = Tabela["Kolona"].value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] == kriterijum, "Kolona"].mean()
SUMIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] < kriterijum, "Kolona"].sum()

COUNTIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] > kriterijum, "Kolona"].count()
MINIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] <= kriterijum, "Kolona"].min()
MAXIF Tabela.loc[Tabela["Kolona"] >= kriterijum, "Kolona"].max()

Замена података, додавање и брисање редова/колона, промена назива колона
replace() Tabela.replace("Postojeći podatak", "Novi podatak", inplace = True)

.loc Tabela.loc["Naziv novog reda"] = "" / Tabela["Naziv nove kolone"] = ""
drop() Tabela.drop("Red", axis=0, inplace=True) / Tabela.drop("Kolona", axis=1, inplace=True)

rename() Tabela.rename(columns = {"Kolona 1":"Novi naziv", "Kolona 5":"Novi naziv"}, inplace=True)

Прављење табеле, додељивање назива колонама и индексирање
pd.DataFrame()

.columns
set_index()

Извоз табеле у различите формате
pd.to_csv()

pd.to_excel()
Учитавање табела из фајлова различитог формата

pd.read_csv()
pd.read_xlsx()

Основне статистичке функције
min() max() sum() 
mean() count()

Сортирање

sort_values()

Филтрирање
Прост критеријум
Сложен критеријум
Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF
SUMIF

COUNTIF
MINIF
MAXIF

Замена података
replace()

.loc
drop()

rename()

Tabela.sort_values(by = ["Kolona1","Kolona2"], asceding = [False,True])sort_values()

еријум
теријум

Фреквенцијска анализа
value_counts()

Условна статистика
AVERAGEIF

COUNTIF

Замена података, додавање
replace()

drop()
rename()

Наредба
Редови и колоне који ће бити означени

Tabela.iloc[:, :] Сви редови и све колонеTabela.iloc[2:, 2:] Сви редови од реда са индексом 2 и све колоне од колоне са индексом 2 
Tabela.iloc[:5, :5] Сви редови до реда са индексом 4 и све колоне до колоне са индексом 4 
Tabela.iloc[:, 4:8] Сви редови и колоне од колоне са индексом 4 до колоне са индексом 7 
Tabela.iloc[2:6, :] Редови од реда са индексом 2 до реда са индексом 5 и све колоне
Tabela.iloc[:, [1,4,6]] Сви редови и колоне са индексима 1, 4 и 6 Tabela.iloc[0::2, 0::3] Сваки други ред и свака трећа колона од почетка табеле
Tabela.iloc[4::2, 4::3] Сваки други ред и свака трећа колона почевши од реда и колоне са индексима 4 
Tabela.iloc[:-5, -5:] Сви редови осим последњих 5 и последњих 5 колонаTabela.iloc[-5:, :-5] Последњих 5 редова и све колоне осим последњих 5

import matplotlib.pyplot as pltplt.figure() plt.figure(figsize = (x, y))plt.plot() plt.plot(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.bar() plt.bar(Tabela["Kategorije"], Tabela["Serija"],label = "OznakaSerije", color = "boja")plt.pie() plt.pie(TabelaFrekvencija.values, autopct="%0.1f%%",textprops={"fontsize":13}, explode=izmeštanje)
plt.title() plt.title("Naslov grafikona", size=14)plt.xlabel() plt.xlabel("Oznaka x ose", size=12)plt.ylabel() plt.ylabel("Oznaka y ose", size=12)plt.legend() plt.legend(TabelaFrekvencija.index, bbox_to_anchor = (x,y))
plt.show()
plt.close()
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ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова.

Решавајући интерактивне задатке 
и тестове ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

ИНФОРМАТИКА

2 0 2 1 / 2 0 2 2 .

Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

3Д анимацијe помоћи 
ће ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно 
им приближити различите 
појмове, објекте, изуме...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређене операције.

Приручник за наставнике 
методички приручник;
предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

•предлоге дневних припрема за час;
•предлоге петнаестоминутних тестова.

предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

Приручник за наставнике 
методички приручник;

•предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
•

Приручник за наставнике 
•методички приручник;

У дигиталном уџбенику дати су 
директни линкови – везе према 
програмима који се обрађују.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

Новина у нашим дигиталним уџбеницима су фајлови за вежбање, које ученици могу 
преузети кликом на иконицу која се налази на маргинама дигиталног уџбеника.

Друга новина јесу кратки видео-снимци, којима се приказује извођење одређе-
них операција. Иконице за видео-снимке такође се налазе на маргинама, на 
местима где се у уџбенику описује одређена операција.

садржи: 
Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће за наставнике 
смо припремили:

•  Уџбеник

•  Дигитални уџбеник

•  Приручник за наставнике

•  Педагошки дневник наставника

•  Постер за учионицу

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.

ОДОБРЕНО

ИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКА



ЗА НАСТАВНИКЕ
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• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова.

Решавајући интерактивне задатке 
и тестове ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

ИНФОРМАТИКА
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појмове, објекте, изуме...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређене операције.

Приручник за наставнике 
методички приручник;
предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова.

предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

Приручник за наставнике 
методички приручник;
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У дигиталном уџбенику дати су 
директни линкови – везе према 
програмима који се обрађују.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

Иконице ка фајловима 
за вежбање и видео-
снимцима налазе се на 
маргинама уџбеника.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

Новина у нашим дигиталним уџбеницима су фајлови за вежбање, које ученици могу 
преузети кликом на иконицу која се налази на маргинама дигиталног уџбеника.

Друга новина јесу кратки видео-снимци, којима се приказује извођење одређе-
них операција. Иконице за видео-снимке такође се налазе на маргинама, на 
местима где се у уџбенику описује одређена операција.
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