
Први разред - Рачунарствп и инфпрматика 
 

1. Хардвер и спфтвер (теприја) 
2. Word (пбрада текста - креираое и уређиваое текстуалних дпкумената, фпрматираое текста, 

уметаое слике и табеле) 
3. Excel (табеларни прпрашун - унпщеое ппдатака разлишитих типпва, пбликпваое табела, 

кприщћеое пснпвних фпрмула и функција - sum, average, min, max) 
 
Пример 1. Хардвер и спфтвер 
 
Име и презиме: _____________________________________          Разред: _________ 
 

Хардвер и спфтвер 
 

1. Сирпв запис неке чиоенице је: 
а) инфпрмација б) знаое  в) ппдатак  г) прпцеспр 

 
2. Какп се назива штампана плпча на кпју се прикључују кпмппненте рачунара? 

а) прпцеспр  б) матишна  в) мемприја  г) ташпед 
 

3. Какп гласи скраћеница за лични рачунар? 
а)  PVC   б) PC   в) WC   г) CV 

 
4. У кпју групу спада тастер Shift? 

а) алфанумеришки б) функцијски  в) навигацијски г)  кпнтрплни 
 

5. Јединица за мереое брзине прпцеспра је: 
а) гигабајт  б) бајт   в)  гигахерц  г) секунда 
 

6. Кпји брпјевни систем кпристе рачунари? 
а) бинарни  б) декадни  в) пктални  г) хексадекадни 
 

7. Трећа генерација рачунара је заснпвана на: 
а) транзистпри  б) вакуумске цеви в) прпцеспр  г) шиппви 
 

8. Стпни рачунар или: 
а) лаптпп  б) десктпп  в) нптбук  г) таблет 

 
9. Кпји пд наведених уређаја је излазни? 

а) мищ   б) тастатура  в) щтампаш  г) скенер 
 

10. VGA је прикључак за: 
а) тастатуру  б) мищ   в) щтампаш  г) мпнитпр 
 

11. Какп се називају брпјчани ппдаци? 
а) квалитативни б) квантитативни в) квалитетни  г) знакпвни 
 

12. Кпји је први прпграмабилни рачунар? 
а) UNIVAC  б) ENIAC  в) ASUS   г) CPU 
 

13. Избаци уљеза! 
а) Windows  б) PC   в) Андрпид  г) Unix 

 
14. У унутароу мемприју спада: 

а) хард диск  б) флещ мемприја в) РОМ   г) CD 



 
15. Какп се називају прикључци за излазнп-улазне уређаје? 

а) рутер  б) драјвер  в) кпнектпр  г) кпмпајлер 
16. Кпнтрплна јединица је деп: 

а) мемприје  б) мпнитпра  в) матишне плпше г) прпцеспра 
 

17. Кпји пд наведених уређаја је улазни: 
а) мпнитпр  б) мищ   в) звушник  г) щтампаш 

 
18. Кп прпизвпди најппзнатији пперативни систем? 

а)  google  б) windows  в) intel   г) microsoft 

19. Кпличина ппдатака кпји мпгу да се запишу у мемприји је: 
а)  инфпрмација б) знаое  в) капацитет  г) гигабајт 
 

       20. Кприснички спфтвер или 
а) системски  б) апликативни  в) прпцеспр  г) пперативни систем 

21. Кпликп 1 гигабајт има терабајта? 
а) 1024   б) 0   в) 1204   г) 1240 
 

22. На кпјпј партицији хард диска се чува пперативни систем? 
а) C   б) F   в) D   г) E 
 

23. На чему је заснпвана друга генерација рачунара? 
а) вакуумске цеви б) шиппви  в) транзистпри  г) прпцеспри 

24. Кпја наука се бави прикупљаоем инфпрмација? 
а) рашунарствп  б) инфпрматика в) Word  г) рашунарска графика 
 

25. Какп гласи скраћеница за мпнитпр са катпднпм цеви? 
а) LED   б) LCD   в) CRT   г) TFT 
 

26. Кп прпизвпди андрпид? 
а) windows  б) google  в) intel   г) AMD 
 

27. Какп се јпш називају улазнп-излазни уређаји? 
а) PC   б) периферијски в) драјвери  г) кпнектпри 
 

28. Оснпвна јединца за мереое кпличине ппдатака у данашоим рачунарима је: 
а) бит   б) килпбајт  в) бајт   г) терабајт 
 

29. Најппзнатији прпизвпђач прпцеспра је: 
а) интел  б) гигатрпн  в) windows  г) андрпид 
 

30. Шта је тачпед? 
а) тастатура  б) мищ   в) мпнитпр  г)  щтампаш 
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Пример 2. Word 
 
 

 
 

Planine, od kojih su mnoge proglašene nacionalnim 
parkom, sa velikim izborom raznovrsnih smeštajnih 
mogućnosti, biće vaša druga ljubav u Srbiji, zbog 
svoje izuzetne lepote i nedirnute čistoće. Zimi i 
leti, po kiši i suncu, planine ne doprinose samo 
zdravlju vašeg tela, već i vašeg duha. „Efekat 
podmlađivanja“, koji se javlja kod šetnji po čistom 
vazduhu na visinama iznad 1400m nadmorske visine, 
budi životni optimizam. Za turiste su 
najinteresantnije: 

o Kopaonik 
o Zlatibor 
o Tara 
o Maljen 
o Zlatar 
o Golija 

 
 

 

Na Kopaoniku, jednoj od najviših planina u srbiji, sa 44km ski 

staza i 20 ski liftova, mogu skijati i vešiti skijaši i početnici. Leti, Kopaonik 

postaje otvoreni sportski centar Srbije, sa različitim vidovima razonode tokom 

celog dana. 

 

 

Vrh 

Pančićev vrh 2017m 

Tornik 1496m 

Zborište 1544m 

Kraljev sto 1103m 

Golo brdo 1627m 

Jankov kamen 1833m 



Uputstva 

 

Naslov Word Art 

I pasus: 

- Font Courier New, veličina slova 17 

- Obostrano poravnanje 

- Prored 0,8 

- Slika iza teksta 

- Pozadina jednog dela teksta je žute boje 

Nabrajanje: 

- Font Tahoma, veličina slova 24pt, italic 

- Levo poravnanje 

Shapes (jelka): 

- Obojiti unutrašnjost i okvirne linije 

II pasus: 

- Font Arial, veličina slova 15 

- Tekst podešen na sredinu 

- Prva linija je uvučena 3,5cm 

- Prored 1,5 

- Slova obojiti u zelenu boju 

Tabela: 

- Obojiti kolone u različite boje 

- Okvirne linije promeniti 

Boja stranice crvena 

Okvir oko stranice 
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Пример 3. Excel 

 

 

Kontrolni zadatak 
 

M
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A 5 7 23 13 

 
B 22 12 6 25 

 
C 10 24 11 8 

 

Fr
o

m
u

le
 

2 + 3a         
 2b2         
 a + c * b + c         
 

Funkcije 
Prosek (a, b,c)         

 Sum (a, b,c)         
 Max (a, b,c)         
 

        1. Formirati radnu svesku sa cetiri radna lista - prvi, drugi, tredi, četvrti 
 2. Imena radnih listova obojiti u zelenu, ljubičastu, placvu i žutu boju  
 

3. U drugom radnom listu kreirati tabelu - spajanje delija , linije isprekidane i plave boje, položaj teksta, 
font Algerian 13, Calibri 11 i 16, polja ljubičaste boje, promenljive  a, b, c (slova) obojiti u crvenu boju 

4. Formule  
 5. Funkcije  
 6. Sačuvati dokument pod imenom Kontrolni zadatak u folderu koji dete kreirati na desktopu pod vašim 

imenom  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Други разред - Рачунарствп и инфпрматика (ут) 
 

1. Рачунарска графика и мултимедија (вектпрска и растерска графика, увпз слика, 
представљаое звука на рашунару, фпрмати звушнпг записа) 

2. Лпкалне рачунарске мреже (ппјам рашунарске мреже, рутер, дпме, IP адреса) 
3. Презентације на интернету (html, css, веб дизајн) 

 
Пример 1 - Рачунарска графика и мултимедија 
 

1. Шта је рашунарска графика? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Кпд растерскпг представљаоа на на рашунару слика се састпји пд мреже квадратића у пблику 
матрице кпји се називају ___________________________________________________________. 

3. Кпји су нашини шуваоа слике у мемприји?  ____________________________________________ 
4. Шта је CMY?   

а) фпрмат слике  
б) слика у бпји 
в) графишка јединица 

5. Шта је резплуција? ________________________________________________________________ 
6. Најппзнатији прпграми за рад са растерскпг графикпм? _________________________________ 
7. Графишки излазни уређаји су _______________________________________________________, 

а улазни_________________________________________________________________________. 
8. Шта се памти кпд вектпрскпг нашина представљаоа цртежа? 
9. Набрпјати пснпвне фпрмате слика: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
10. Пиксел у мемприји мпже бити представљен са: 

а) 24 бита 
б) 33 бита 
в) 9 бита 

11. Шта је звук? ______________________________________________________________________ 
12. Набрпј фпрмате звушнпг записа? _____________________________________________________ 
13. За репрпдукцију звука пптребан је дигиталнп-аналпгни кпнвертпр или ____________________. 
14. Ушесталпст звука је ________________________________________, а брпј нивпа звушнпг таласа 

је ____________________________________________. 
15. Стварни звук представља:  

а) МИДИ аудип 
б) Дигитални аудип 

16. Кпје фреквенције се најшещће кпристе у пракси? _______________________________________ 
17. Шта је звушна картица? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
18. Најкпмплекснији вид мултимедије је _____________________________, кпји укљушује  

______________________, ___________________ итд. 
19. Какп се назива алгпритам за кпмпресију дигиталнпг видеа? _____________________________ 
20. Скраћеница за међунарпдни стандард за дигиталну презентацију ппкретних слика је 

________________. 
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Пример 2 - Лпкалне мреже и презентација на интернету 
 

1. Рачунарска мрежа је група  ___________________ повезаних рачунара који деле ______________ 

и _______________________. 

2. Како се рачунарске мреже могу поделити према топологији? 

а) ___________________________________________________ 

б) ___________________________________________________ 

в) ___________________________________________________ 

г) ___________________________________________________ 

3. Мрежни прптпкпли се састпје пд __________________________________, а пни су прганизпвани у 
__________________________________________________. 

4. Међуспбнп ппвежи слпјеве са пдгпварајућим ппјмпвима: 
Мрежни слпј   МАС адреса 
Трансппртни слпј   ИП адреса 
Слпј везе ппдатака  Ппрт 

5. Мреже се према врсти кпмуникаципнпг канала деле на ___________________________________ 
и ______________________________________________. 

6. Прптпкпли су _______________________________ за ______________________________________.  
7. LAN je: 

а) перспнална мрежа 
б) бежишна лпкална мрежа 
в) лпкална мрежа 

8. Глпбална мрежа или __________________________________________. 
9. Рашунари кпји нуде неке услуге називају се _______________________________, а рашунар кпјем је 
пптребна нека услуга назива се _____________________________________. 
10. Шта пмпгућава POP3? _________________________________________________________________ 
11. Шта је IP адреса? _____________________________________________________________________ 
12. Шта је HTML? ________________________________________________________________________ 
13. <html> пзнашава ______________________________________________________________________ 
14. Електрпнска адреса или 
 а) URL 
 б) WLAN 
 в) MAC 
15. Дефинисаое стилпва кпји пдређују изглед html елемента или  ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Други и трећи разред - Ппслпвна инфпрматика (фа, па, е) 
 

1. Excel (унпс и измена садржаја ћелија, валидација ппдатака, апсплутнп и релативнп 
адресираое, функције - SUMIF, COUNTIF, IF, пивпт табеле, графишки приказ ппдатака) 

2. Електрпнскп ппслпваое 
3. Презентације (израда презентације на задату тему, убациваое слајдпва, транзиција слајдпва, 

анимраое пбјеката) 
 
Пример 1 
 

Tržište Proizvod Količina Cena Iznos 

 

Prodato proizvoda 

Istok Kafa 77 1.760,00   
 

Proizvod Količina 

Istok Čaj 95 890,00   
 

Kafa   

Istok Soja 16 1.320,00   
 

Čaj   

Istok Pirinač 95 780,00   
 

Soja   

Istok Biber 76 2.680,00   
 

Pirinač   

Zapad Kafa 43 1.950,00   
 

Biber   

Zapad Čaj 29 1.020,00   
   Zapad Soja 49 1.500,00   
   Zapad Pirinač 56 890,00   
 

Iznos od isporuka 

Zapad Biber 22 2.900,00   
 

<30 >80 

Ukupno       
 

    

        

        Suma prodate količine za istok   
    Suma iznosa koji se dobija za soju   
    

Suma iznosa koji se dobija za sve 
proizvode sem čaja        

     
 
Пример 2 

Datum Proizvođač Proizvod 
Nabavna 

cena 

Prodajna cena 

(sa maržom) 

Prodajna 

cena sa 

PDV-

om 

Količina 
Nabavna 

vrednost 

Prodajna 

vrednost 
Zarada 

1/3/2006 Sony 
dvd rw 
h8 

   4.000,00 
Din.      5       

1/6/2006 Sony 
dvd rw 
+dl 

   5.000,00 
Din.      6       

1/9/2006 Sony 
dvd rw 
h10 

   4.800,00 
Din.      10       

1/12/2006 Tdk 
dvd rw 
s110 

   3.900,00 
Din.      15       

1/15/2006 Tdk 
dvd rw 
s111 

   4.200,00 
Din.      10       

1/18/2006 Sony 
dvd rw 
h11 

   5.900,00 
Din.      2       

1/21/2006 Tdk 
diskovi 
x4 

         25,00 
Din.      200       

1/24/2006 Tdk 
diskovi 
x8 

         30,00 
Din.      350       
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1/27/2006 Sony 
dvd rw 
h16 

   7.200,00 
Din.      20       

1/30/2006 Tdk 
diskovi 
x16 

         40,00 
Din.      500       

2/2/2006 Sony 
dvd rw 
double 

   7.000,00 
Din.      3       

2/5/2006 Tdk 
diskovi 
x32 

      100,00 
Din.      10       

          

          

PDV za DVD rezače 18% 
 

Broj prodatih proizvoda 
 

Zarada od prodatih 
proizvoda 

PDV za diskove 8% 
 

Sony   
 

Sony   

    
Tdk   

 
Tdk   

Marža 20% 
       

      

Ostvarena 
zarada 
posle 
12.jan 
2006       

      
        

          prodajna cena sa marzom:  nabavna cena *marza 
      

          Prodajna cena sa PDV-om: Nabavna cena+Prodajna cena (sa maržom)+Nabavna cena*PDV 
  

          Nabavna vrednost:Nabavna cena*Količina 
      

          Prodajna vrednost:Količina*Prodajna cena sa PDV-om 
     

          Zarada:Prodajna vrednost-Nabavna vrednost 
       

 
Пример 3 
 
Br. 
Rac. Datum 

Šif. 
kupca Ime kupca Naziv proizvoda Cena Količina Grad 

1 1-Feb-2012 18 Stojkovid Biljana Photoshop 620 8 Beograd 

2 
3-Mar-

2012 20 Turkovid Snežana Digitalna Biblija 2000 2 Pirot 

55 4-Apr-2012 5 
Karapandžid 
Biljana Windows 7 1000 1 Novi Sad 

3 4-Apr-2012 25 Panid Tamara Photoshop 620 4 Smederevo 

4 
5-May-

2012 28 Mandid Svetlana Digitalna Biblija 2000 3 Pančevo 

5 6-Jun-2012 24 Pavlovid Borko Photoshop 620 2 Smederevo 

6 7-Jul-2012 11 Obradovid Mira Windows 7 1000 1 Višegrad 

8 8-Aug- 6 Djuričid Nataša Računajte na 530 2 Leskovac 



2012 računare 

7 
8-Aug-

2012 9 Jovanovid Miloš Office XP 840 1 Užice 

600 3-Sep-2012 9 Jovanovid Miloš 
Računajte na 
računare 530 2 Užice 

601 4-Sep-2012 8 Jelid Miodrag Windows 7 1000 1 Beograd 

601 4-Sep-2012 8 Jelid Miodrag Digitalna Biblija 2000 1 Beograd 

11 
30-Sep-

2012 7 Marid Milivoje Office XP 840 1 Leskovac 

10 1-Oct-2012 7 Marid Milivoje 
Računajte na 
računare 530 3 Leskovac 

565 2-Oct-2012 6 Djuričid Nataša Office XP 840 2 Leskovac 

12 2-Oct-2012 25 Panid Tamara 
Računajte na 
računare 530 1 Smederevo 

13 
10-Oct-

2012 25 Panid Tamara Windows 7 1000 1 Smederevo 

777 
12-Oct-

2012 8 Jelid Miodrag Office XP 840 2 Beograd 

9 
25-Oct-

2012 7 Marid Milivoje Digitalna Biblija 2000 2 Leskovac 

666 
1-Nov-

2012 15 Kuburovid Zlatko Office XP 840 3 Pirot 

16 
1-Dec-

2012 20 Turkovid Snežana Office XP 840 1 Pirot 

15 
5-Dec-

2012 20 Turkovid Snežana Windows 7 1000 2 Pirot 

15 
5-Dec-

2012 25 Panid Tamara Digitalna Biblija 2000 1 Smederevo 

22 
11-Dec-

2012 6 Djuričid Nataša Photoshop 620 2 Leskovac 

21 
12-Dec-

2012 6 Djuričid Nataša Digitalna Biblija 2000 3 Leskovac 

23 
12-Dec-

2012 24 Pavlovid Borko 
Računajte na 
računare 530 1 Smederevo 

        Zadatak 1 Zadatak 4 

Počevši od čelije A1, a završno sa delijom H27  Iz polja Column Labels (Naziv Proizvoda) isključiti 

ukucati podatke i gornje tabele, po potrebi  knjige Office i Photoshop 
  proširiti kolone. 

  
Zadatak 5 

Zadatak 2 Grafički prikazati količinu knjiga koje je kupio  

Prebaciti podatke u Times New Roman i  
svaki kupac 
ponaosob. 

   veličine slova 12, podebljati i staviti ih na sredinu. Zadatak 6 

Zadatak 3 Promeniti ime radnih stanica: Sheet 1 u  

Kreirati Pivot tabelu na radnoj stranici Sheet 2 Osnovna tabela, Sheet2 u Pivot tabela i sheet 3 u 

po slededem obrascu: 
 

Pivot Grafikon 
   a) Podatke u Pivot tabeli sortiramo po datumu Zadatak 7 

b) u kolonama Pivot tabele napraviti  Sačuvati fajl pod imenom Pivot u folderu  

Naziv Proizvoda. 
  

Sveti Sava koji ste pre toga kreirali na D particiji 

c) U redovima pivot tabele postaviti Ime Kupca. 
    d) U polju predviđenom za numeričke vrednosti 
    postaviti Količina. 
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Пример 4 
 
Електрпнскп ппслпваое 
 

1. Шта је електрпнскп ппслпваое? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. World Wide Web у превпду знаши: ____________________________________________________ 
3. Објасните щта је SWIFT? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Какп функципнище плаћаое системпм PostNet? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. Запкружи ташне тврдое: 
а) електрпнски шек је папирни шек са микрпшиппм 
б) електрпнски шек мпже да се щаље е-маилпм 
в) електрпнски шек је несигуран инструмент безгптпвинскпг плаћаоа 
г) најппзнатији систем електрпнских шекпва је eCheck 

6. Платни прпмет мпже бити: ___________________________ и ____________________________ 
7. Скраћеница POS терминал је пд реши _________________________________________________ 

и служи за ____________________________________ плаћаое. 
8. Шта знаши B2B? Наведи карактеристике? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

9. Наведи мпделе електрпнске тргпвине? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

10. Електрпнска тргпвина или __________________________________________________________ 
11. Кпји мпдел ппслпваоа се заснива на тргпвини између физишких лица, а прекп интернет 

кпмпанија кпје пружају такве услуге? 
а) B2C 
б) C2C 
в) B2B 

12. Лимундп, Купиндп, еBay су примери кпг електрпнскпг ппслпваоа? _______________________ 
13. Шта је СМС банкарствп? ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
14. Шта је Homebanking?  ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
15. Према технплпгији кпја је примеоена електрпнске картице делимп на: 

_____________________________________ и __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Друга гпдина - Ппслпвна инфпрматика у туризму и угпститељству  
(кувар, кулинарски технишар) 

 
1. Excel (унпс и измена садржаја ћелија, валидација ппдатака, апсплутнп и релативнп 

адресираое, функције - SUMIF, COUNTIF, IF, пивпт табеле, графишки приказ ппдатака) 
2. Рачунарска графика и мултимедија (вектпрска и растерска графика, увпз слика, 

представљаое звука на рашунару, фпрмати звушнпг записа) 
3. Лпкалне рачунарске мреже, Презентације на интернету (ппјам рашунарске мреже, рутер, 

дпме, IP адреса, html, css, веб дизајн) 
 
Пример 1 - Excel 
 

Tržište Proizvod Količina Cena Iznos 

 

Prodato proizvoda 

Istok Kafa 77 1.760,00   
 

Proizvod Količina 

Istok Čaj 95 890,00   
 

Kafa   

Istok Soja 16 1.320,00   
 

Čaj   

Istok Pirinač 95 780,00   
 

Soja   

Istok Biber 76 2.680,00   
 

Pirinač   

Zapad Kafa 43 1.950,00   
 

Biber   

Zapad Čaj 29 1.020,00   
   Zapad Soja 49 1.500,00   
   Zapad Pirinač 56 890,00   
 

Iznos od isporuka 

Zapad Biber 22 2.900,00   
 

<30 >80 

Ukupno       
 

    

        

        Suma prodate količine za istok   
    Suma iznosa koji se dobija za soju   
    

Suma iznosa koji se dobija za sve 
proizvode sem čaja        

     

Datum 
Proizvo

đač 
Proizvod 

Nabavna 

cena 

Prodajna 

cena (sa 

maržom) 

Prodajna 

cena sa 

PDV-om 

Količina 
Nabavna 

vrednost 

Prodajna 

vrednost 
Zarada 

1/3/2006 Sony dvd rw h8 
   4.000,00 
Din.      5       

1/6/2006 Sony dvd rw +dl 
   5.000,00 
Din.      6       

1/9/2006 Sony dvd rw h10 
   4.800,00 
Din.      10       

1/12/2006 Tdk 
dvd rw 
s110 

   3.900,00 
Din.      15       

1/15/2006 Tdk 
dvd rw 
s111 

   4.200,00 
Din.      10       

1/18/2006 Sony dvd rw h11 
   5.900,00 
Din.      2       

1/21/2006 Tdk diskovi x4 
         25,00 
Din.      200       

1/24/2006 Tdk diskovi x8 
         30,00 
Din.      350       
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1/27/2006 Sony dvd rw h16 
   7.200,00 
Din.      20       

1/30/2006 Tdk diskovi x16 
         40,00 
Din.      500       

2/2/2006 Sony 
dvd rw 
double 

   7.000,00 
Din.      3       

2/5/2006 Tdk diskovi x32 
      100,00 
Din.      10       

          

          

PDV za DVD rezače 18% 
 

Broj prodatih 
proizvoda 

 

Zarada od prodatih 
proizvoda 

PDV za diskove 8% 
 

Sony   
 

Sony   

    
Tdk   

 
Tdk   

Marža 20% 
       

      

Ostvarena 
zarada 
posle 12.jan 
2006       

      
        

          prodajna cena sa marzom:  nabavna cena 
*marza 

      

          Prodajna cena sa PDV-om: Nabavna cena+Prodajna cena (sa maržom)+Nabavna cena*PDV 
  

          Nabavna vrednost:Nabavna cena*Količina 
      

          Prodajna vrednost:Količina*Prodajna cena sa PDV-om 
     

          Zarada:Prodajna vrednost-Nabavna vrednost 
       

 
Пример 2 - Рачунарска графика и мултимедија 
 

1. Шта је рашунарска графика? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Кпд растерскпг представљаоа на на рашунару слика се састпји пд мреже квадратића у пблику 
матрице кпји се називају ___________________________________________________________. 

3. Кпји су нашини шуваоа слике у мемприји?  ____________________________________________ 
4. Шта је CMY?   

а) фпрмат слике  
б) слика у бпји 
в) графишка јединица 

5. Шта је резплуција? ________________________________________________________________ 
6. Најппзнатији прпграми за рад са растерскпг графикпм? _________________________________ 
7. Графишки излазни уређаји су _______________________________________________________, 

а улазни_________________________________________________________________________. 



8. Шта се памти кпд вектпрскпг нашина представљаоа цртежа? 
9. Набрпјати пснпвне фпрмате слика: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
10. Пиксел у мемприји мпже бити представљен са: 

а) 24 бита 
б) 33 бита 
в) 9 бита 

11. Шта је звук? ______________________________________________________________________ 
12. Набрпј фпрмате звушнпг записа? _____________________________________________________ 
13. За репрпдукцију звука пптребан је дигиталнп-аналпгни кпнвертпр или ____________________. 
14. Ушесталпст звука је ________________________________________, а брпј нивпа звушнпг таласа 

је ____________________________________________. 
15. Стварни звук представља:  

а) МИДИ аудип 
б) Дигитални аудип 

16. Кпје фреквенције се најшещће кпристе у пракси? _______________________________________ 
17. Шта је звушна картица? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
18. Најкпмплекснији вид мултимедије је _____________________________, кпји укљушује  

______________________, ___________________ итд. 
19. Какп се назива алгпритам за кпмпресију дигиталнпг видеа? _____________________________ 
20. Скраћеница за међунарпдни стандард за дигиталну презентацију ппкретних слика је 

________________. 
 
 
 

Пример 3 - Лпкалне мреже и презентација на интернету 
 

1. Рачунарска мрежа је група  ___________________ повезаних рачунара који деле 

______________ и _______________________. 

2. Како се рачунарске мреже могу поделити према топологији? 

а) ___________________________________________________ 

б) ___________________________________________________ 

в) ___________________________________________________ 

г) ___________________________________________________ 

3. Мрежни прптпкпли се састпје пд __________________________________, а пни су 
прганизпвани у __________________________________________________. 

4. Међуспбнп ппвежи слпјеве са пдгпварајућим ппјмпвима: 
Мрежни слпј   МАС адреса 
Трансппртни слпј   ИП адреса 
Слпј везе ппдатака  Ппрт 
5. Мреже се према врсти кпмуникаципнпг канала деле на 

___________________________________ и ____________________________________________. 
6. Прптпкпли су _______________________________ за ___________________________________.  
7. LAN je: 

а) перспнална мрежа 
б) бежишна лпкална мрежа 
в) лпкална мрежа 

8. Глпбална мрежа или __________________________________________. 
9. Рашунари кпји нуде неке услуге називају се _______________________________, а рашунар 

кпјем је пптребна нека услуга назива се _____________________________________. 
10. Шта пмпгућава POP3? ______________________________________________________________ 
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11. Шта је IP адреса? __________________________________________________________________ 
12. Шта је HTML? _____________________________________________________________________ 
13. <html> пзнашава ___________________________________________________________________ 
14. Електрпнска адреса или 

 а) URL 
 б) WLAN 
 в) MAC 

15. Дефинисаое стилпва кпји пдређују изглед html елемента или  ___________________________ 
 
 

 
 

ЧЕТВРТА ГОДИНА - Ппслпвна инфпрматика (Е) 
 

1. Access (фпрмираое базе ппдатака, пдреживаое типпва ппдатака, упит, извещтај, релације) 
 
Пример 1 
 

 
 
 
 

1. Направити базу коижара са табелпм коиге. Дпдати ппље фптпграфија коиге. Регистарски 
брпј треба да садржи маску за унпс 5 брпјева. У ппљу издата ппдразумевана вреднпст је 1990. 
Брпј коиге не сме бити маои пд 0, инаше написати ппруку „брпј коига мпра бити већи пд 
нуле“. Кпд ппља цена у ппису написати „цена у динарима“, а назив коиге је пбавезан унпс. 

2. Направити квери са ценпм већпм пд 1200 динара и називпм коиге кпји ппшиое слпвпм К 
3. У кверију ппмнпжити цену са 20% и назвати ПДВ 
4. Направити извещтај са ценпм већпм пд 1200 
5. Направити фпрму за унпс ппдатака 
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