
Rječnik 

 



Uvod 

 Rječnik je kao i skup, zbirka s raspršenim 
smještajem elementa.  

 Svaki element rječnika ima ključ i pripadnu 
vrijednost.  

 Elementi rječnika nemaju svoje mjesto 
(indeks) u rječniku, ali imaju ključ pomoću 
kojeg se može pristupati vrijednostima 
rječnika.  

 Ključevi rječnika ne moraju nužno biti 
brojevi već mogu biti i znakovi ili stringovi.  
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Implementacija rječnika 

Za primjer: Traženje elementa u listi 

 

 Složenost algoritma za LISTU: 

a) LINEARNA - O(n)  

– nesortirana lista 

b) LOGARITAMSKA - O (log n)  

– sortirana lista 
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Zadavanje rječnika 

Rječnik ocjene: 

ključ je string(‘dovoljan’.. 

a vrijednost broj (4,12..) 

Rječnik brojevi: 

ključ je string (‘parni’..), a 

vrijednost lista [2,4,6,8] 

Rječnik pretvorba: 

ključ je broj(2,3..), a 

vrijednost string (‘10,’11’…) 

Prazan rječnik 



Ispis ključeva rječnika for petljom 



Operatori i funkcije za rad s rječnikom 

Operator Opis djelovanja 

len(d) vraća broj svih elemenata 

sadržanih u rječniku d 

d[k] vraća vrijednost koja pripada 

ključu k 

del (d[k]) briše ključ k i njemu pripadnu 

vrijednost 

k in d vraća True ako se ključ k 

nalazi u rječniku d 

k not in d vraća True ako se ključ k ne 

nalazi u rječniku d 



Metode za rad s rječnikom 

Ime metode Način uporabe Opis djelovanja 

keys() d.keys() vraća listu svih ključeva 

values() d.values() vraća listu svih vrijednosti 

items() d.items() vraća listu parova: (ključ , vrijednost) 

update(drugi) 
  

d.update(drugi) 

dodaje rječniku d rječnik drugi; za one 

ključeve koji  već postoje u d prepisuju se 

vrijednosti iz drugi 

get(k) d.get(k) 
vraća vrijednost d[k]; ako ključ ne postoji u 

rječniku vraća None 

get(k,x) d.get(k,x) 
vraća vrijednost d[k]; ako ključ ne postoji u 

rječniku vraća x 

clear() d.clear() 
briše sve elemente rječnika, ostaje prazan 

rječnik d 



Primjeri metoda u interaktivnom okruženju 

Ispis ključeva (keys), 

vrijednosti (values) ili  

elemenata (items) 

Dopuna rječnika 

novim elementom 

Dohvaćanje 

elemenata rječnika  

Brisanje rječnika 



Upis i ispis elementa rječnika uz 

pomoć metoda update() i items() 



Sortiranje elemenata rječnika 

sorted(k [, key = f] [, reverse = True/False]) 

 Kolekcija 

podataka 

Funkcija  

za usporedbu 

elemenata 

Način sortiranja (uzlazno –False  

ili silazno - True 



Sortiranja elementa po vrijednosti 

lambda parametri : vrijednost koju funkcija vraća 

Kratka 

funkcija 

Element 

rječnika 
Drugi član uređenog para, 

odnosno x[1] 


