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НАРЕДБИ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ 

 

 

1. Скратување на изрази. Оператори +=, -=, *=, /=, %=, ++, -- 

Често се јавува потреба од промена на вредноста на една променлива, за што се користат 
изрази во кои се врши некоја математичка операција врз истата таа променлива. На пр. со 
изразот a=a-1; вредноста на променливата a се намалува за 1, со изразот s=s+a; вредноста на 
променливата s се зголемува за вредноста на променливата a.  

C++ поддржува пет оператори (по еден оператор за секоја аритметичка операција:  
+=, -=, *=, /=, %=) кои овозможуваат скратено пишување на ваквите изрази. Така, наместо 
изразот a=a+1; може да се напише a+=1;, 
 наместо s=s+a; може да се напише s+=a;,  
наместо a=a*b; може да се напише a*=b; итн. 
 Следнава табела ги содржи сите потребни информации за овие оператори: 

Примери за скратување на изрази: 

Скратен израз Еквивалентно со 

a*=5 a=a*5 

a/=5-b a=a/(5-b) 

a*=(b-c)+5 a=a*((b-c)+5)) 

 
 
Операциите  зголемување  за  1  и  намалување  за  1  можат  да  се  напишат  уште пократко. 

Во C++ постојат оператори со кои се дефинирани овие операции:  

•  ++ – зголемување за 1 (increment) 

•  -- – намалување за 1 (decrement) Изразите:  

   a=a+1;     a+=1;                и            a++; 

имаат иста функција, сите ја зголемуваат вредноста на променливата a за 1. 
 

Овие два операторa (++ и --) можат да се користат на два начинa: како префикс или 
како постфикс, зависно од тоа дали операторот се наоѓа пред променливата  (++a) или  по  
променливата  (a++). И  во  двата  случаи  вредноста на променливата се зголемува, односно 
намалува за 1, но кога резултатот од изразите се користи во некои искази, важно е да се 
обрне внимание на положбата на операторот во однос на променливата. Операторот како 
префикс прво делува на променливата од неговата десна страна и ја менува нејзината 
вредност, потоа враќа нова (променета) вредност. Операторот како постфикс прво ја враќа 
постоечката вредност, потоа делува на променливата од неговата лева страна и ја менува 
нејзината вредност.  
 

Израз Значење 
 
a++ 

ја враќа вредноста која се содржи во променливата 

а,  
па ја зголемува вредноста на а за 1  

++a 
ја зголемува вредноста на а за 1, па ја враќа 

вредноста  
која се содржи во променливата а  

a-- 
ја враќа вредноста која се содржи во променливата 

а,  
па ја намалува вредноста на а за 1  

--a 
ја намалува вредноста на променливата а за 1, па ја  
враќа вредноста која се содржи во променливата а 
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Пр.  

Вредност на х пред 
пресметувањето 

израз Вредност на израз 
Вредност на х по 
пресметувањето 

5 ++х 6 6 

5 х++ 5 6 

5 --х 4 4 

5 х-- 6 4 

 

2. Наредба while 

Основна форма на while циклусот е: 

while (uslov) 
{ 

blok_od_iskazi; 
} 
iskaz_po_ciklusot; 

 
-    Условот во циклусот може да биде споредбен или логички израз кој може да добие 
вредност точно (true, 1) или неточно (false, 0).  

-    Блокот  од  искази  во  циклусот  се  повторува  сѐ  додека условот е исполнет. Бидејќи 
условот се проверува на почетокот може да се случи телото на циклусот да не се изврши ниту 
еднаш. 

-    Кога условот нема да биде исполнет, блокот од искази во циклусот се прескокнува и 
програмата ќе продолжи со извршување на првата наредба по телото на циклусот. 

-    Структурата while мора да биде напишана така што во конечен број на повторувања 
логичкиот израз ќе добие вредност неточно. Така се обезбедува да се излезе од циклусот по 
конечен број на повторувања. Во спротивно циклусот би се повторувал бесконечно. 
По изразот while (uslov) не се става точка и запирка (;).  

 

3. Наредба for 

Општа форма на for циклусот е: 

for (pocetna_vrednost; uslov; promena) 
{ 

blok_na_iskazi; 
} 

Секој for циклус има своја контролна променлива на која вредноста ѝ се менува со секое 
извршување  на циклусот што е одредено со вредноста на прирастот (оваа вредност може да 
биде и негативна). Условот мора да биде логички израз кој може да добие вредност точно (true, 
1) или неточно (false, 0). Блокот од искази кој се наоѓа во циклусот се извршува додека 
вредноста на условот е вистина. Кога условот ќе добие вредност невистина, циклусот се 
прекинува. 
 

По  изразот  for  нема  точка  и  запирка  (;),  како  ниту  по  третиот  израз  внатре  во 
заградите. C++ дозволува контролната променлива да се декларира во самиот for исказ.  

 
4. Наредба while 

Основна форма на do-while циклусот е: 
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do 

{ 

blok_od_iskazi; 
} 
while (uslov); 

 

Структурата се користи кога се извршуваат одредени наредби се додека е исполнет 

условот. Наредбите се извршуваат барем еднаш. 

Со структурата do-while условот се проверува на крајот од циклусот. Ако условот е 
исполнет, блокот на искази во циклусот ќе се повтори, а ако условот не е исполнет 
програмата ќе продолжи со следната наредба по циклусот.   

Структурата do-while мора да биде напишана така што во конечен број на 
повторувања логичкиот израз ќе добие вредност неточно. Така обезбедува да се излезе од 
циклусот по конечен број на повторувања. Во спротивно циклусот би се повторувал 
бесконечно. 
 


