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Предговор 
 

 

 

 

 

 

 
На пријемном испиту из Информатике биће постављено 30 питања од 

којих се свако вреднује једним поеном. Одговара се заокруживањем једног и 
само једног тачног одговора код питања која се односе на област Информатике 
док је у делу који се односи на елементарну Математику могуће постојање више 
тачних одговора. Поред претходног, постоји ограничени број питања код којих 
се захтева уписивање тачног одговора. На пријемном испиту се дисквалификују 
одговори код којих је одговор нечитко написан, дописан је неки садржај или је 
дошло до прецртавања неког од одговора и заокруживања другог. 
 
  У следећем приручнику налази се 261 питање из Информатике и 40 
питања из елементарне Математике међу којима се налазе питања која ће бити 
постављена на пријемном испиту. На пријемном испиту могуће су измене у 
питањима (посебно у делу који се односи на елементарну математику) и 
редоследу понуђених одговора. 
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1. Која је најмања јединица за количину информација? 

a.  Bit , 

б.  Bajt , 

ц.  Реч, 

д.  Цифра. 

2. Према теорији информације, неодређеност система је: 

a.  Мера његове организованости, 

б  Мера његове неорганизованости, 

ц.  Мера његове величине, 

д.  Мера трајања његовог постојања. 

3. Информација је: 

a.  Чињеница, 

б  Симболички и формализован приказ чињеница, појмова и инструкција, 

ц.  Значење које се додељује податку, 

д.  Когнитивни процес. 

4. Шта је од наведеног еквивалентно килобајту (kilobyte)?  

а.  10 бајтова, 

б.  100 бајтова, 

ц.  1024 бита, 

д.  1024 бајтова 

5. Сортирати величине у бајтима у растућем редоследу (МB, PB, TB, KB, B, GB) : 

 

6. Хардверу рачунара припадају: 

a.  Оперативни систем и апликативни програми. 

б  Оперативна меморија и оперативни систем. 

ц.  Централна процесорска јединица и оперативна меморија. 

д.  Програми за рад са оперативним подацима. 

7. Који од наведених појмова описује физичке компоненте рачунара: 

a.  Shareware.  

б.  Hardware.  

ц.  Software.  

д.  Ironware.  



 

5 

 

8. Време приступа меморији је: 

a.  Време које протекне до тренутка обраћања меморији. 

б  Време које протекне док се меморији не приступи са периферије рачунара. 

ц.  Време које протекне док се меморија не попуни подацима. 

д.  Време које протекне од тренутка слања захтева меморији за податком до тренутка 
добијања податка. 

9. Улазни уређај за рачунар је: 

a.  Монитор , 

б.  Миш , 

ц.  Процесор,  

д.  Меморија . 

10. Излазни уређај за рачунар је: 

a.  Скенер, 

б.  Миш, 

ц.  Процесор, 

д.  Звучник. 

11. Који од наведених уређаја је периферијски? 

a.  Тастатура, 

б.  RAM, 

ц.  EPROM,  

д.  Регистри. 

12. Који од наведених уређаја је периферијски? 

a.  Матична плоча. 

б.  Процесор. 

ц.  Хладњак.  

д.  Монитор. 

13. CPU је скраћеница од: 

 

14. BIOS је скраћеница за: 

a.  Basic Input Output System 

б.  Binary Input Output System 

ц.  Black Inline System 

д.  Binary Operating System 
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15. Означити параметар који не може да се подеси кроз BIOS? 

a.  Тачно време 

б.  Лозинка за приступ рачунару 

ц.  Корисничко име  

д.  Редослед драјвова са којих се подиже оперативни систем 

16. Коjа се од наведених компоненти налази на основној плочи рачунара? 

a.  Процесор. 

б.  Тастатура. 

ц.  Хард диск. 

д.  CD-ROM. 

 

17. Значење речи „ лап“ у речи „лаптоп“? 

a.  Крило , 

б.  Поклопац, 

ц.  Преносан, 

д.  Лак . 

18. Која од наведених тврдњи за RAM меморију је тачна?  

a.  Подаци из RAM-a се не могу мењати, 

б.  RAM je read и write меморија (за читање и упис), 

ц.  RAM je само write меморија (само за упис), 

д.  Подаци из RAM-a се не губе када се рачунар искључи. 

19. Шта од наведеног описује ROM?  

a.  ROM чува податке и када се рачунар искључи, 

б.  ROM је меморија која може бити модификована, 

ц.  ROM је рачунарски периферни уређај, 

д.  Из ROM-a се бришу подаци када се рачунар искључи. 

20. RAM је скраћеница за: 

a.  Random Access Memory, 

б.  Radio Access Memory, 

ц.  Real Access Memory, 

д.  Real Memory. 

21. ROM је скраћеница за: 

a.  Random Only Memory, 

б.  Read Online Memory, 

ц.  Read Only Memory, 
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д.  Random Online Memory. 

22. Која се од наведених карактеристика односи на RAM меморију? 

a.  Није могуће уписивање података, 

б.  Није могуће читање података, 

ц.  Губи садржај по престанку напајања, 

д.  Представља медијум за трајно чување података. 

23. Која се од наведених карактеристика односи на ROM меморију: 

a.  Привремено чува податке. 

б.  Није могуће уписивање података. 

ц.  Губи садржај по престанку напајања. 

д.  Није могуће читање података. 

24. Који од наведених уређаја за чување података има највећи капацитет? 

a.  USB flash диск. 

б.  CD-ROM. 

ц.  Меморијска картица. 

д.  Хард диск. 

25. Оптичка верзиjа Wi-Fi-ja je: 

a.  Li-Fi 

б.  Fi-Fi 

ц.  Oi-Fi 

д.  Ri-FI 

26. Коју од следећих компонената не обухвата  централни процесор: 

a.  Аритметичко-логичка јединица, 

б.  Регистри, 

ц.  RОM, 

д.  Управљачка јединица, 

27. Која се од наведених ознака односи на хард диск? 

a.  HDD, 

б.  FDD, 

ц.  CD, 

д.  CPU. 

28. Форматирањем хард диска се: 

a.  Бришу само жељени подаци и програми, 

б.  Брише радна меморија рачунара, 
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ц.  Брише ROM у рачунару, 

д.  Бришу сви подаци и програми. 

29. Хард диск у рачунару представља његову: 

a.  Оперативну (централну) меморију, 

б.  Спољну меморију, 

ц.  Оперативну (централну) или спољњу меморију, 

д.  Оперативну (централну) и спољњу меморију. 

30. Монитор високе резолуције: 

a.  Приказује велики број боја, 

б.  Приказује велики број тачака на екрану, 

ц.  Има екран димензије која је већа од 15”, 

д.  Фреквенција освежавања екрана је 1024 Hz или већа. 

31. Шта се дешава када се испразни батерија на матичној плочи? 

a.  Ништа, матична плоча нема батерију, 

б.  Рачунар више не функционише, 

ц.  Треба да се замени матична плоча, 

д.  BIOS губи подешавања (параметре) рачунара. 

32. На који интерфејс може да се прикључи екстерни хард диск? 

a.  Паралелени порт, 

б.  USB порт, 

ц.  PS/2 порт, 

д.  Универзална видео картица. 

33. Којем од наведених уређаја се брзина рада мери у мегахерцима (MHz)? 

a.  RAM , 

б.  Хард диск, 

ц.  Модем, 

д.  Мрежна картица. 

34. FireWire je: 

a.  Web browser, 

б.  Технологија за филтрирање непожељног саобраћаја на мрежи, 

ц.  Видео игра, 

д.  Интерфејс за брзу комуникацију и пренос података у реалном времену. 

35. Регистар је: 

a.  Део процесора који чува информације које су потребне током извршавања програма, 
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б.  Тип конектора, 

ц.  Магистрала коју користи процесор, 

д.  Батерија на матичној плочи. 

36. Кеш (cache) меморија је: 

a.  Меморија за чување финансијских података, 

б.  Брза меморија између процесора и главне меморије, 

ц.  Спољна меморија, 

д.  Алтернативна меморија RAM меморији. 

37. Socket представља: 

a.  Подножје само за  UTP  графичке картице , 

б.  Подножје само за  AGP  графичке картице , 

ц.  Подножје за све графичке картице, 

д.  Подножје за централни процесор. 

38. Шта од наведеног не садржи графичка картица: 

a.  GPU, 

б.  VRAM, 

ц.  PCB, 

д.  RGB. 

39. Unicode je: 

a.  16-битни код, 
б.  8-битни код, 
ц.  7-битни код, 
д.  32-битни код. 

40. SATA се користи за прикључивање: 

a.  Серијских модема, 

б.  Монитора, 

ц.  Штампача, 

д.  Хард дискова. 

41. Који уређај се може повезати на VGA порт: 

a.  Монитор, 

б.  Штампач, 

ц.  Скенер, 

д.  Миш. 

42. Који исказ је тачан у вези са CPU? 

a.  Садржи РОМ меморију, 

б.  Извршава математичке операције, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gile/My%20Documents/Informacione%20Tehnologije/02%20Hardver/03%20Hardver%20Racunara/HW%20Sockets.htm
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ц.  Један рачунар може да има само један CPU, 

д.  CPU не мора да се налази на матичној плочи. 

43. Зашто тастатура није уређена у алфабетском редоследу? 

a.  Како би се успорило куцање и спречило прескакање карактера, 

б.  Како би се команде брже извршиле, 

ц.  Како би се обезбедио природнији положај руку при куцању, 

д.  Све наведено. 

44. Који је био први рачунар који је представљен на тржишту и од стране које фирме: 

a.  Hewlett – Packard 1980, 

б.  Epson 1981, 

ц.  Laplink Traveling Software inc. 1982, 

д.  IBM 5100 1975. 

45. Стандардни капацитет CD –а је: 

a.  120 KB,  

б.  250 KB,  

ц.  650 MB , 

д.  1.2 GB. 

46. Стандардни капацитет DVD-а је: 

a.  4.7 MB, 

б.  4.7 GB, 

ц.  650 GB, 

д.  85 GB. 

47. Шта значи ознака 32 x на CD-ROM уређају? 

a.  Може да чита 32 – битне податке, 

б.  Може одједном да чита 32 CD-а, 

ц.  Брзина читања је 32 пута већа од брзине стандардног CD-ROM драјва, 

д.  Брзина читања видео записа је 32 пута већа од брзине читања других података. 

48. Да ли CD-R уређај може да брише садржај CD-RW диска? 

a.  Не може, садржај се може само очитавати, 

б.  Може само уколико су дискови потпуно попуњени, 

ц.  Може увек, 

д.  Може затварањем одређеног отвора на диску. 

49. Да ли CD-R уређај може да чита садржај CD-RW диска? 

a.  Не, садржај CD-RW дискова могу да очитавају само CD-RW уређаји, 
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б.  Не, CD-R и CD-RW су некомпатибилне технологије, 

ц.  Да, може, 

д.  Да, уколико капацитет CD-RW диска одговара капацитету CD-R диска. 

50. Шта ће се догодити уколико се CD диск изложи магнетном зрачењу? 

a.  Може да се поново користи само ако се претходно размагнетише, 

б.  Неће доћи до промена на диску, 

ц.  Брише се комплетан садржај CD-а и диск се више не може користити, 

д.  Брише се комплетан садржај CD-а али се на диск могу уписивати нови подаци. 

51. Који је исправан редослед уређаја према брзини преноса података (од најмање ка 
највећој)? 

a.  RAM, дискета, хард диск, CD-ROM, 

б.  Дискета, RAM, CD-ROM, хард диск, 

ц.  CD-ROM, дискета, хард диск, RAM, 

д.  Дискета, CD-ROM, хард диск, RAM. 

52. Који је исправан редослед уређаја према брзини преноса података(од најмање ка 
највећој)? 

a.  Дискета, RAM, DVD, CD, 

б.  CD, дискета, DVD, RAM, 

ц.  Дискета, CD, DVD, RAM, 

д.  RAM, дискета, CD, DVD 

53. Који је исправан редослед уређаја према капацитету(од најмањег ка највећем)? 

a.  DVD, ZIP, CD, дискета, 

б.  ZIP, дискета, DVD, CD, 

ц.  Дискета, ZIP, CD, DVD , 

д.  Дискета, CD, ZIP, DVD. 

54. Виртуална меморија се може користити са: 

a.  Хард диска, 

б.  CD диска, 

ц.  RAM, 

д.  DVD. 

55. Виртуална машина је: 

 a.  Хардверска емулација рачунара, 

б.  Софтверска емулација рачунара, 

ц.  Машина која се користи у виртуелној реалности, 

д.  Хардверско – софтверска емулација рачунара. 
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56. USB flash меморија се може сврстати у : 

a.  RAM меморију, 

б.  ESPRAM меморију, 

ц.  EEPROM меморију, 

д.  RIM меморију. 

57. Модем је добио назив према терминима: 

a.  MODulate/DEModulate 

б.  MODerate/DEModerate, 

ц.  MODify/DEModify, 

д.  MODulator/Emulator. 

58. Шта представља DVD: 

a.  Оптички медијум великог капацитета, 

б.  Магнетни медијум великог капацитета, 

ц.  Оптичко-магнетни медијум великог капацитета 

д.  Интерну меморију рачунара. 

59. LCD монитор је: 

a.  Монитор који има катодну цев, 

б.  Монитор са течним кристалима, 

ц.  Монитор који користи плазму, 

д.  Монитор са ЛЕД диодама. 

60. Који оперативни систем не садржи GUI? 

a.  Windows  95, 

б.  Windows XP, 

ц.  Linux, 

д.  DOS. 

61. Који од наведених програма је оперативни систем? 

a.  Fortran VI, 

б.  Ubuntu, 

ц.  NetBeans, 

д.  Lisp. 

62. Изабрати опцију која укључује само оперативне системе: 

a.  Mac OS, DOS, OS/2. 

б.  UNIX, Linux, Mac OS, Acrobat Reader 

ц.  Linux, AMD, Windows 

д.  Android, InDesign, Ubuntu. 
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63. Пронађи уљеза: 

a.  Windows Me, 

б.  Windows 1, 

ц.  Windows NT, 

д.  Windows 2000. 

64. Први тржишно успешан оперативни систем са графичким интерфејсом је: 

a.  Linux, 

б.  Windows 98, 

ц.  Windows 98 SE, 

д.  Mac OS. 

65. Који тип фајл система подржава Windows XP? 

a.  Advanced XP File System 

б.  NTFS 

ц.  FAT 98 

д.  TCP/IP. 

66. Који тип фајл система подржава Windows XP? 

a.  FAT32, 

б.  FATXP, 

ц.  MS DOS, 

д.  Linux. 

67. Који тип фајл система подржава Windows XP? 

a.  NFS, 

б.  XPFAT, 

ц.  FAT (FAT16), 

д.  FATXP. 

68. Који се серверски мрежни софтвер  додаје постојећем оперативном систему: 

a.  Windows server 2003, 

б.  Windows NT, 

ц.  NetWare, 

д.  Linux. 

69. Која од наведених URL адреса је правилно написана: 

a.  https\\www.google.rs\ 

б.  https//www.google.rs/ 
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ц.  https:www.google.rs/ 

д.  https://www.google.rs/ 

70. HTTP  je: 

a.  Описни језик намењен за опис Web страница, 

б.  Протокол за пренос информација на Web –у, 

ц.  Проткол за поуздан трансфер података у IP окружењу, 

д.  Протокол за индентификацију рачунара у мрежи. 

71. Протокол који је задужен за поуздан трансфер података у IP окружењу је:  

a.  TCP, 

б.  SMTP, 

ц.  FTP, 

д.  IP. 

72. Основни протокол слоја апликација за електронску пошту је: 

a.  DHCP, 

б.  RTP, 

ц.  SSH, 

д.  SMTP. 

73. SSH je: 

a.  Систем који претвара имена рачунара у IP адресе. 

б.  Мрежни протокол за успостављање сигурног комуникационог канала на мрежи, 

ц.  Протокол за пренос података између два рачунара у мрежи, 

д.  Протокол који обезбеђује основне функције транспортног слоја OSI модела. 

74. FTP je скраћеница за: 

a.  File Trapping Protocol, 

б.  File Transfer Priority, 

ц.  File Transfer Protocol, 

д.  File TelePort. 

75. Који је одразумевани порт за http захтеве? 

a.  80 

б.  25 

ц.  13 

д.  8 

76.  IPv6 користи: 

a.  128-битне адресе, 

б.  32- битне адресе, 

ц.  16-битне аредесе, 
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д.  356-битне адресе. 

77. HTML је скраћеница од: 

a.  Hyper Text Markup Language,  

б.  Hibrid Text Multi Language, 

ц.  Hyper Text Multi Language, 

д.  Hyper Text Multimedia Language. 

78. Који скуп тагова означава садржај (почетак и крај) HTML документа: 

a.  <html></html> 

б.  </html></html> 

ц.  </html><//html> 

д.  </html><html/> 

79. Који скуп тагова се користи за креирање HTML документа чији се садржај по правилу 
не приказује у Internet browser-u: 

a.  <head></head> 

б.  </head></head> 

ц.  <//:head><head> 

д.  <body></body> 

80. Који скуп тагова се користи за креирање дела HTML документа чији се садржај 
приказује у Internet browser-u: 

a.  <html></html> 

б.  <head></head> 

ц.  <body></body> 

д.  </body></body> 

81. Који од наведених тагова се користи за уметање слике у HTML документ? 

a.  <picture> src="imeslike.jpg"</picture> 

б.  <graphic> src="imeslike.jpg"</graphic> 

ц.  <img src="imeslike.jpg"> 

д.  <a href=" imeslike.jpg "></a>. 

82. Да би била остварена веза преко Интернета између два рачунара потребно је да се: 

a.  Доделе по две IР адресе сваком од рачунара, 

б.  Додели по једна IР адреса сваком од рачунара, 

ц.  Додели само једна IР адреса сваком од рачунара. 

д.  Није неопходно додељивати IР адресе. 

83. Шта од наведеног описује software?  

a.  Физички део рачунара. 

б.  Инструкције које омогућавају рачунарима да извршавају задатке. 
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ц.  Група људи која управља рачунаром. 

д.  Рачунарски генерисан штампани излаз.  

84. Шта од наведеног дефинише LAN?  

a.  Мрежа рачунара које се налазе на великој географској површини.  

б.  Мрежа рачунара које је произвела иста компанија. 

ц.  Мрежа рачунара са истом логичком адресом. 

д.  Мрежа рачунара који су лоцирани на релативно малом простору, као што су 
канцеларија, више канцеларија или зграда.  

 

 

85. Како се назива глобална мрежа међусобно повезаних рачунарских мрежа:  

a.  World Wide Web,  

б.  Internet, 

ц.  Intranet, 

д.  Extranet.  

86. Шта од наведеног најбоље описује брзину преноса података са једног рачунара на 
други? 

a.  Капацитет линије,  

б.  Ниво кеш меморије, 

ц.  Проток, 

д.  Време трансфера.  

 

87. Шта је од наведеног  обично једина могућност да се повеже на Internet у удаљеном, 
слабо насељеном месту? 

a.  Кабловски Internet , 

б.  Dial-up,  

ц.  Сателитска конекција 

д.  Wireless конекција.  

88. Који од наведених исказа о broadband Интернет конекцији није тачан? 

a.  Инсталирање firewall-a за заштиту рачунара је пожељно, 

б.  Цена коју је потребно платити сваког месеца зависи од броја послатих email-ова  

ц.  Бежична широко-појасна конекција је обично бржа него dial-up конекција. 

д.  То је трајна конекција од момента када се укључи рачунар.  

89. Која од следећих IP адреса припада А класи адреса? 

a.  192.168.10.2 

б.  208.34.109.255 

ц.  12.207.15.4 
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д.  127.0.0.1 

90. Која од следећих IP адреса припада Б класи адреса? 

a.  192.168.10.2 

б.  130.34.109.200 

ц.  12.207.15.4 

д.  127.0.0.1 

91. Која је подразумевана мрежна подмаска за IP адресу класе А? 

a.  255.0.0.0 

б.  255.255.0.0 

ц.  255.255.255.0 

д.  255.255.255.255 

 

92. Која је подразумевана мрежна подмаска за IP адресу класе Б? 

a.  255.0.0.0 

б.  255.255.0.0 

ц.  255.255.255.0 

д.  255.255.255.255 

93. Која је подразумевана мрежна подмаска за IP адресу класе Ц? 

a.  255.0.0.0 

б.  255.255.0.0 

ц.  255.255.255.0 

д.  255.255.255.255 

94. Која је подразумевана мрежна подмаска за IP адресу 18.204.37.112 

a.  255.0.0.0 

б.  255.255.0.0 

ц.  255.255.255.0 

д.  255.255.255.255 

95. Подмаска за одређену мрежу је 255.255.31.0. Који од следећих парова IP адреса може 
да припада датој мрежи? 

a.  172.57.88.62 и 172.56.87.23.2 

б.  10.35.28.2 и10.35.29.4 

ц.  191.203.31.87 и 191.234.31.88 

д.  128.8.129.43 и128.8.161.55  

96. Који од следећих исказа  није тачан када су у питању мрежни мост и рутер? 
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a.  И мост и рутер селективно прослеђују пакете са подацима, 

б.  Мост користи IP адресе док рутер користи MAC адресе, 

ц.  Мост гради табелу рутирања кроз испитивање долазних пакета, 

д.  Рутер може да повеже LAN и WAN.  

97. Шта од наведеног представља вид текстуалне комуникације у реалном времену 
између двоје или више људи преко Интернета? 

a.  Instant messaging, 

б.  Web browsing, 

ц.  VoIP (Voice over IP),  

д.  Podcasting.  

98. Која од наведених технологија омогућава телефонске разговоре преко Интернета? 

a.  PSTN, 

б.  VoIP, 

ц.  FireWire, 

д.  FTP.  

 

 

99. Шта од наведеног описује RSS (Really Simple Syndication)?   

a.  Технологија која омогућава обављање телефонских разговора путем Интернета.  

б.  Web feed формат који се користи за често објављивање освежених садржаја као што су 
блог и вести. 

ц.  Онлајн магазин у којем аутор поставља коментаре и запажања у хронолошком 
редоследу. 

д.  Текстуална комуникација у реалном времену између две или више особа преко мреже. 

100. Шта од наведеног најбоље описује блог? 

a.  Онлајн магазин у којем аутор поставља коментаре и запажања у хронолошком 
редоследу. 

б.  Технологија која омогућава обављање телефонских разговора путем Интернета. 

ц.  Текстуална комуникација у реалном времену између две или више особа преко мреже. 

д.  Аудио или видео запис постављен на веб сајт који може бити преузет и касније 
коришћен.  

101. Шта од наведеног филтрира долазни саобраћај на мрежи у циљу заштите мреже од 
спољних упада?  

a.  datashield. 

б.  netshield. 

ц.  firewall.  

д.  fireguard.  
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102. Асемблерски језик : 

a.  Користи кратки мнемонички код за инструкције и омогућава програмеру да унесе имена 
за блокове меморије. 

б.  Састоји се од нумеричког кода за операције које одређени рачунар може да директно 
изврши. 

ц.  Представља програм са јаком апстракцијом у односу на базично коришћење рачунара. 

д.  Је  језик високог нивоа. 

103. Који од наведених програмских језика није објектно орјентисан: 

a.  Java, 

б.  C, 

ц.  C++, 

д.  C#. 

104. Који од наведених програмских језика није процедуралан: 

a.  FORTRAN, 

б.  Pascal, 

ц.  C, 

д.  Prolog. 

105. Код објектно орјентисаног програмирања објекат је: 

a.  Инстанца (примерак) класе, 

б.  Целобројни тип података, 

ц.  Операција, 

д.  Домен. 

106. Компајлер је: 

a.  Уређај за демодулацију сигнала. 

б.  Програм који у реалном времену извршава код написан у неком програмском језику. 

ц.  Програм који преводи код написан на једном програмском језику у други програмски 
језик. 

д.  Програм за тестирање и проверу правилности рада програма и исправљање грешака. 

107. Eclipse je: 

a.  Програмски језик, 

б.  Апликација за табеларне калкулације, 

ц.  Интегрисано развојно окружење, 

д.  Компајлер. 

108. String је ознака за: 

a.  Целобројни тип података,  
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б.  Тип података који се састоји од секвенце карактера, 

ц.  Тип података за реалне бројеве са једноструком прецизношћу, 

д.  Тип података за реалне бројеве са двоструком прецизношћу. 

109. INTEGER je: 

a.  Целобројни тип података.  

б.  Тип података који се састоји од секвенце карактера. 

ц.  Тип података за реалне бројеве са једноструком прецизношћу. 

д.  Тип података за реалне бројеве са двоструком прецизношћу. 

 
110. Семантика програмског језика одређује: 

a.  Релације (везе) између знакова или група знакова, независно од њиховог смисла или 
начина интерпретације и коришћења, 

б.  Релације (везе) између знакова или група знакова, са њиховим смислом, независно од 
начина интерпретације и коришћења, 

ц.  Релације (везе) између знакова или група знакова са њиховом интерпретацијом и 
коришћењем, 

д.  Релације (везе) између објеката, независно од њиховог смисла или начина 
интерпретације и коришћења. 

111. Да би се од изворног кода добио извршни код програма, користе се програмски 
алати следећим редоследом: 

a.  Compiler, Editor, Linker 

б.  Linker, Compiler, Editor 

ц.  Editor, Compiler, Linker 

д.  Linker, Editor, Compiler. 

112. У оперативној (централној ) меморији рачунара подаци се чувају: 

a.  У бинарном облику, 

б.  У децималном облику, 

ц.  У облику који зависи од оперативног система, 

д.  у произвољном облику. 

113. Путању одређене датотеке на диску чини: 

a.  Само име датотеке, 

б.  Низ директоријума од кореног директоријума до те датотеке, 

ц.  Низ директоријума од те датотеке до кореног директоријума, 

д.  Име датотеке и директоријум у којем се налази. 

115. Microsoft-ov интерпретер са командне линије се назива: 

a.  DOS, 

б.  Task Panel, 

ц.  Control Panel, 
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д.  Command Prompt. 

116. Шта од наведеног описује програм који може бити коришћен одређени период 
времена, али који обично захтева плаћање и регистрацију за пуну легалну 
употребу? 

a.  Shareware.  

б.  Freeware.  

ц.  Firmware.  

д.  Open source software. 

117. Шта од наведеног даје особи право да спречи дистрибуцију програма који је та 
особа написала?  

a.  Лиценца. 

б.  Ауторизација. 

ц.  Copyright. 

д.  Патент. 

118. Шта од наведеног описује софтвер који је слободан да се дистрибуира и користи, 
али где аутор задржава права на мењање програма? 

a.  Shareware. 

б.  Freeware. 

ц.  Hardware. 

д.  Firmware. 

119. Шта од наведеног даје право крајњем кориснику да користи софтверску апликацију? 

a.  Лиценца. 

б.  Патент. 

ц.  Copyright. 

д.  Aуторизација. 

120.Шта од наведеног описује софтвер чији код је слободан за употребу и може да се 
модификује без наплате? 

а.  Freeware.  

б.  Shareware.  

ц.  Shared source. 

д.  Open source. 

121. Шта је од наведеног рачунар који обезбеђује размену докумената и штампање на 
другим рачунарима у мрежи? 

a.  Сервер.  

б.  Клијент 

ц.  Корисник 

д.  Провајдер. 
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122. Шта од наведеног представља приватну мрежу компаније која се базира на употреби 
Интерне технологије? 

a.  World Wide Web, 

б.  Firewall, 

ц.  Интернет , 

д.  Интранет. 

123. Шта од наведеног представља процес копирања фајла са нечијег личног рачунара 
на Интернет сервер? 

a.  Upcasting, 

б.  Uploading, 

ц.  Downloading, 

д.  Downsizing. 

124. Која од наведених тврдљи о Интернет конекцији је тачна? 

a.  Broadband конекције су увек активне док је рачунар укључен, 

б.  Dial-up конекције су обично брже него broadband конекције, 

ц.  Не може се користити телефонска линија док се користи broadband конекција, 

д.  Dial-up конекције су увек активне док је рачунар укључен. 

125. Који од наведених израза се користи за систем који користи рачунар као алатку за 
креирање, обраду и размену података, односно информација?  

a.  Information & Computer Technology,  

б.  Internet & Control Technology,  

ц.  Information & Communication Technology, 

д.  Internet & Computer Technology.  

126. Шта од наведеног описује podcast?  

a.  Технологија која омогућава размену телефонских конверзација преко Интернета,  

б.  Онлајн магазин у којем аутор поставља коментаре и запажања у хронолошком 
редоследу,  

ц.  Текстуална комуникација у реалном времену између две или више особа преко мреже 
као што је Интернет, 

д.  Аудио или видео запис постављен на веб сајт који може бити преузет и касније 
коришћен. 

127. Шта од наведеног представља рачунар који комуницира са сервером на мрежи? 

a.  Клијент,  
б.  Агент, 
ц.  Пријемник, 
д.  Корисник.  

128. Како се назива уређај који повезује персонални рачунар на ISDN мрежу? 
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a.  Модем,  

б.  Комутатор, 

ц.  Терминал адаптер, 

д.  Свич.  

129. Шта означава акроним  ISP? 

a.  Добављач Интернет сервиса,  

б.  Интернет сервис протокол, 

ц.  Протокол информационих система, 

д.  Врста везе са Интернетом.  

130. Wi-Fi je: 

a.   Nintendo конзола, 

б.  Протокол за комуникацију на Интернет мрежи, 

ц.  Врста бежичне рачунарске мреже, 

д.  Врста бежичног преноса. 

131. На ком стаку протокола се заснива Интернет? 

a.  IPX/SPX, 

б.  IPX/NETX, 

ц.  NETBEUI, 

д.  TCP/IP. 

132. Интернет је: 

a.  Клијент/сервер мрежа, 

б.  Мрежа равноправних рачунара, 

ц.  P2P мрежа, 

д.  Host-based мрежа. 

133. На Интернет адреси www.vtsar.edu.rs налази се: 

a.  Mail сервер, 

б.  Web server, 

ц.  File server 

д.  FTP server. 

134. Пронаћи уљеза: 

a.  Google, 

б.  Yahoo, 

ц.  Internet Explorer, 

д.  Altavista. 

135. Које врсте фајлова се могу придружити e-mail поруци? 

http://www.vtsar.edu.rs/
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a.  Било који тип фајла, 
б.  Само текстуални фајлови и слике, 
ц.  Само они фајлови које препознаје Интернет, 
д.  Само кориснички програми. 

136. Apache HTTP Server је: 

a.  Mail сервер, 

б.  Web server, 

ц.  File server, 

д.  FTP server. 

137. Цифре у хексадецималном бројном систему су: 

a.  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 

б.  0,1,00,11,000,111,0000,11111,X,Y,Z,A,B,C,D,E 

ц.  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,X,Y,Z,K,L,M 

д.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

138. Multiprocessing је појам који се односи на: 

a.  Паралелно извршавање више процеса на рачунару, 

б.  Употребу два или више CPU  у оквиру јединственог рачунарског система. 

ц.  Секвенцијално извршавање више процеса на рачунару, 

д.  Употребу два или више рачунара у оквиру јединственог система. 

139. Multitasking је појам који се односи на: 

a.  Употребу два или више рачунара у оквиру јединственог система, 

б.  Употребу два или више CPU  у оквиру јединственог рачунарског система, 

ц.  Секвенцијално извршавање више процеса, 

д.  Конкурентно извршавање више процеса. 

140. Уређај који се зове UPS се користи за: 

a.  Непрекидно напајање, 

б.  Напајање у случају отказа периферије, 

ц.  Напајање у случају отказа процесора, 

д.  Чување, пренос и обраду података. 

141. По укључењу персоналног рачунара, инсталирани оперативни систем: 

a.  Учитава се на хард диск, 

б.  Добија своје место у оперативној меморији, 

ц.  Учитава се у оперативну меморију или не, у зависности од оперативног система, 

д.  Форматира диск. 

142. „Patch“ je: 
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a.  Грешка у неком рачунарском програму, 

б.  Врста порта, 

ц.   Део програма који има улогу да поправи проблеме или ажурира неки рачунарски 
програм, 

д.  Сигурностни пропуст у неком програму. 

143. Учитавање оперативног система се назива: 

a.  Starting, 
б.  Upping, 
ц.  Operating, 
д.  Booting. 

144. Најновија верзија Microsoft Windows оперативног система је: 

a.  Windows 9, 

б.  Windows 7.1, 

ц.  Windows 8, 

д.  Windows 8.1 

145. Најновија верзија Windows Server оперативног система је: 

a.  Windows server 2012 R2, 

б.  Windows server 2012, 

ц.  Windows server 2012 R3, 

д.  Windows server 2013. 

146. Оперативни систем је: 

a.  SMS, 

б.  UNIX, 

ц.  MMS, 

д.  GPS. 

147.  Windows оперативни систем је: 

a.  Монопрограмски и монокориснички, 

б.  Монопрограмски и мултикориснички, 

ц.  Мултипрограмски и мултикориснички, 

д.  Мултипрограмски и монокориснички. 

148. Symbian је : 

a.  Програм за тебеларне калкулације, 

б.  Програм за растерску графику, 

ц.  Оперативни систем за мобилне телефоне, 

д.  Apple оперативни систем. 
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149. Windows je: 

a.  Оперативни систем командног типа, 

б.  Оперативни систем графичког типа, 

ц.  Систем графичког и командног типа зависно од рачунара на којем је инсталиран, 

д.  Командног типа или графички зависно од рачунара на којем је инсталиран. 

150. МS Excel је: 

a.  Програм за табеларне калкулације, 

б.  Текст едитор, 

ц.  Систем за управљање базама података, 

д.  Програм за графику. 

151. МS Word  је: 

a.  Програм за табеларне калкулације, 

б.  Текст едитор, 

ц.  Систем за управљање базама података, 

д.  Програм за графику. 

152. МS Access  је: 

a.  Програм за табеларне калкулације, 

б.  Текст едитор, 

ц.  Систем за управљање базама података, 

д.  Програм за креирање презентација. 

153. МS PowerPoint  је: 

a.  Програм за табеларне калкулације, 

б.  Текст едитор, 

ц.  Систем за управљање базама података, 

д.  Програм за креирање презентација. 

154. Програм за слање е-mail порука: 

a.  Outlook, 

б.  Windows Explorer, 

ц.  PowerPoint, 

д.  Norton. 

155.  Који програм се користи за рад са PDF фајловима? 

a.  WordPerfect, 

б.  Netscape, 
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ц.  Word, 

д.  Adobe Acrobat. 

156.  Фазе развоја програма реализује се следећим редоследом: 

a.  Превођење кода, пројектовање и израда кода, тестирање рада програма, 

б.  Пројектовање и израда кода, превођење кода, тестирање рада програма, 

ц.  Пројектовање и израда кода, превођење кода, тестирање рада програма, 

д.    Превођење кода, тестирање рада програма, пројектовање и израда кода. 

157. Уколико се нови хард диск инсталира на рачунару и систем не региструје његов 
укупни капацитет, шта је највероватнији узрок? 

a.  Хард диск не функционише, 

б.  Хард диск није на исправан начин очитан од стране BIOS-a, 

ц.  Хард диск није компатибилан са рачунаром, 

д.    Матична плоча рачунара је оштећена. 

 

 

158. Који од следећих бежичних уређаја са користи за повезивање штампача, тастатуре и 
миша на лаптоп? 

a.  RS-232, 

б.  IrDA, 

ц.  Bluetooth, 

д.    USB. 

159. Принцип по којем се подаци очитавају са CD-ROMа? 

a.  CLV, 

б.  CALEA, 

ц.  CAP, 

д.   CMTS. 

160. Максималан домет Bluetooth технологије: 

a.  2 м, 

б.  10м, 

ц.  20 м, 

д.   100 м. 
 

161. Екстензију .pptx имају: 

a.  Power Point документа, 

б.  Excel документа, 

ц.  Word документа, 

д.  Paint фајлови. 
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162. Коју екстензију имају фајлови који представљају програм за извршавање? 

a.  .exe, 

б.  .doc, 

ц.  .izv, 

д.  .prg. 

163. Која од наведених екстензија се користи за текстуалне датотеке? 

a.  .com, 

б.  .exe, 

ц.  .bmp, 

д.  .txt. 

164. Екстензију .docx имају: 

a.  Power Point документа, 

б.  Excel документа, 

ц.  Word документа, 

д.  Paint фајлови. 
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165. Adobe Acrobat документа имају екстензију: 

a.  .pdf 

б.  .doc 

ц.  .cdr 

д.  .jpg 

166. Комбинација тастера Ctrl+X користи се у Windows апликацијама за команду: 

a.  Open 

б.  Copy 

ц.  Paste 

д.  Cut 

167. Комбинација тастера Ctrl+C користи се у Windows апликацијама за команду: 

a.  Open 

б.  Copy 

ц.  Paste 

д.  Cut 

167. Комбинација тастера Ctrl+V користи се у Windows апликацијама за команду: 

a.  Open 

б.  Copy 

ц.  Paste 

д.  Cut 

168. Избором тастера BackSpace : 

a.  Брише се један карактер са леве стране курсора 

б.  Брише се један карактер са десне стране курсора 

ц.  Бришу се сви карактери са десне стране курсора, до краја реда 

д.  Бришу се сви карактери са леве стране курсора 

170.  Избором тастера Delete брише/у се: 

a.  један карактер са леве стране курсора 

б.  један карактер са десне стране курсора 

ц.  сви карактери са десне стране курсора, до краја реда 

д.  сви карактери са леве стране курсора 

171.  Избором тастера PrintScreen садржај екрана: 

a.  Брише се, 

б.  Постаје невидљив, 
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ц.  Копира се на ClipBoard, 

д.  Копира се у активни Word документ. 

172.  Пречице (енглески назив је Shortcuts) се визуално разликује од осталих иконица по: 

a.  Боји, 

б.  Димензији, 

ц.  Знаком питања у кругу, 

д.  Стрелицом у квадратићу. 

173. ZIP је екстензија за: 

a.  Документа, 

б.  Извршне фајлове, 

ц.  Видео материјале, 

д.  Архиву. 

174. Интернет код за ознаку географског домена Србија је? 

a.  yu 

б.  sr 

ц.  se 

д.  rs 

175. Да би рачунар могао бити повезан на Интернет, треба да има инсталиран: 

a.  Оперативни систем који зависи од Интернет протокола који се користи, 

б.  Било који оперативни систем, 

ц.  Било који мрежни оперативни систем 

д.  Антивирусни програм. 

176. Сви рачунари у рачунарској мрежи: 

a.  Није неопходно да имају исти оперативни систем 

б.  Неопходно је да имају исти оперативни систем 

ц.  Неопходно је да имају Windows оперативни систем 

д.  Требају да имају компатибилне оперативне системе. 

 

177.  На рачунару на коме је инсталиран, оперативни систем: 

a.  Управља свим ресурсима, 

б.  Управља одређеним ресурсима зависно од капацитета RAM меморије,  

ц.  Зависи од оперативносг система да ли управља свим ресурсима или не, 

д.  Управља само системским ресурсима. 

178.  Програми који обезбеђују подршку за рад на рачунарским системима су: 

a.  Едитори, 

б.  Системски програми, 
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ц.  Инсталациони програми , 

д.  Апликативни програми. 
 
180. Који је исказ тачан? 

a.  Поље Subject e-mail поруке обавезно треба да буде попуњено, 

б.  Поље Subject e-mail поруке не мора обавезно да буде попуњено, 

ц.  Поље Subject e-mail поруке попуњава рачунар аутоматски, 

д.  Ништа од претходног. 
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181. Колико карактера може да садржи електронска порука (e-mail)? 

a.  Не постоји ограничење у броју карактера, али постоји ограничење у величини поруке, 

б.  До 256, 

ц.  Може и преко 256 карактера, али се тада порука тарифира као две e-mail поруке, 

д.  До 512. 

182. Колико различитих меморијских локација може да се адресира са 8 бита: 

a.  64 

б.  128 

ц.  256 

д.  512 

183. Бинарни запис декадног броја 2 је: 

a.  0011 

б.  0010 

ц.  0111 

д.  0020 

184. Бинарни запис декадног броја 3 је: 

a.  0011 

б.  0010 

ц.  0111 

д.  0030 

184. Бинарни запис декадног броја 4 је: 

a.  0011 

б.  1000 

ц.  0100 

д.  0004 

 
185. Запис 1100 може да представља: 

a.  Само бинарну бројну вредност, 

б.  Само децималну бројну вредност, 

ц.  Само хексадецималну бројну вредност, 

д.  Бинарну, децималну или хексадецималну бројну вредност. 

 
186. Запис 1120 може да представља: 

a.  бинарну/хексадецималну бројну вредност, 

б.  бинарну/децималну бројну вредност, 

ц.  хексадецималну/децималну бројну вредност, 
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д.  ниједа од претходних комбинација није тачна. 

 
187. Запис 1AF може да представља: 

a.  Бинарну и/или хексадецималну бројну вредност, 

б.  Само бинарну бројну вредност, 

ц.  Само хексадецималну бројну вредност, 

д.  Децималну и/или хексадецималну бројну вредност. 

188. Назив првог електронског дигиталног рачунара је: 

a.  ABAKUS, 

б.  PC, 

ц.  ENIAC, 

д.  UNIAC. 

189. Ознака за једносмерну струју је: 

a.  BC, 

б.  PC, 

ц.  DC, 

д.  AC. 
 
190. Ознака за наизменичну струју је: 

a.  BC, 

б.  PC, 

ц.  DC, 

д.  AC. 

 
191. Интерна кеш меморија користи се да премости велику разлику у брзини између: 

a.  Процесора и оперативне меморије, 

б.  Оперативне меморије и хард диска, 

ц.  Процесора и У/И уређаја, 

д.  Процесора и хард диска. 

192.Рачунарска магистрала је:  

a.  Једна веза по којој се подаци преносе серијски великом брзином, 

б.  Више веза по којима се подаци преносе паралелно, 

ц.  Серијска веза процесора и меморије, 

д.  Ништа од наведеног . 

193. Магистралом података могу се преносити подаци: 

a.  Од процесора до периферије и у обрнутом смеру, 

б.  Само од периферије до процесора, 

ц.  Само од процесора до периферије, 

д.  Ништа од наведеног . 
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194.  Backup података је: 

a.  Израда резервне копије података, 

б.  Брисање свих података са диска, 

ц.  Чување података у оперативној меморији, 

д.  Примена криптографских алгоритама над подацима.  

195. TFT je akronim od: 

a.  True- Flat Terminal, 

б.  Tetra -Flat Transforming, 

ц.  True– Film Transistor, 

д.  Ништа од наведеног.  

196. Који исказ је тачан? 

a.  Рачунарски вируси могу да копирају сами себе, 

б.  Рачунарски вируси увек форматирају хард диск, 

ц.  Рачунарски вируси су самостални програми те им није потребан преносилац, 

д.  Рачунарски вируси не могу да инфицирају  USB flash диск. 

197. Шта од наведеног описује мрежу која покрива шире географско подручје – град, 
регион, државе?   

a.  LAN, 

б.  SPAN, 

ц.  WLAN, 

д.  WAN. 

198. Шта од наведеног описује интерну мрежу компаније која омогућава приступ 
одређеним корисницима изван мреже?  

a.  Intranet, 

б.  ISP, 

ц.  Extranet, 

д.  LAN. 

199. Шта се од наведеног уобичајено користи за мерење брзине преноса података? 

а.  Bps, 

б.  GB, 

ц.  Hz, 

д.  Rpm. 

200. Интернет је: 

а.  MAN, 

б.  LAN, 
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ц.  WAN, 

д.  WLAN мрежа. 

201. Термин SEO се односи на: 

а.  Семантичке објекте, 

б.  Оптимизацију Интернет сајтова за Web претраживаче, 

ц.  Системски екстерни објекат, 

д.  Организацију Web претраживача тако да прикупља садржаје о сајтовима. 

202. У програмирању „петља“ се може реализовати користећи: 

а.  IF наредбу, 

б.  SWITCH наредбу, 

ц.  FOR наредбу, 

д.  Низове. 

203. Симетрична криптографија користи: 

а.  Два јавна кључа, 

б.  Само један приватни кључ, 

ц.  Приватни и јавни кључ, 

д.  Само јавни кључ. 

204. DoS напад је: 

а.  Напад на оперативни систем DOS, 

б.  Напад на домен сервис са циљем обарања групе сајтова, 

ц.  Напад који има за циљ да учини рачунарски систем недоступним легитимним 
корисницима, 

д.  Било који напад на рачунарски систем. 

 
205. Битмапа је: 

а.  Податак који представља мрежу пиксела, 

б.  Скуп вектора, 

ц.  Исто што и пиксел, 

д.  Мрежа вектора. 

206. Који од наредних исказа најбоље описује драјвер: 

a.  Софтвер који омогућава кориснику да контролише оперативни систем, 

б.  Хардвер који омогућава кориснику да контролише оперативни систем, 

ц.  Софтвер који омогућава интеракцију између периферијских уређаја и оперативног 
система, 

д.  Хардвер који омогућава интеракцију између периферијских уређаја и оперативног 
система. 
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207. Самостални рачунарски програм који може да се реплицира. Често користи 
рачунарску мрежу како би се ширио. 

a.  Црв, 

б.  Тројански коњ, 

ц.  Вирус, 

д.  Spyware.  

208. Која од следећих меморија треба да се освежава више пута у секунди? 

a.  Статички RAM, 

б.  Динамички RAM, 

ц.  EPROM, 

д.  ROM. 

209. Стандардни кодни систем за пиказивање карактера је: 

a.  DASI, 

б.  ASSI, 

ц.  ASCII, 

д.  BASCII. 

210. Колорни модел који се користи у штампи је: 

a.  CMYK 

б.  RGB 

ц.  Hue/Saturation 

д.  AYC 

211. Симплекс пренос података подразумева да се: 

a.  Подаци могу преносити у оба смера, али у датом тренутку у само једном смеру, 

б.  Подаци могу преносити у оба смера истовремено, 

ц.  Подаци могу преносити у једном смеру у неком моменту, а касније не. 

д.  Подаци могу преносити у једном смеру у било које време. 

 

212.Алгоритам сортирања који се базира на замени места по паровима елемената. 
Пореде се свака два елемента низа почев од првог елемента. Алгоритам се 
завршава када  се направи један пролаз кроз све елементе низа без и једне замене 
елемента. Овај алгоритам се назива: 

a.  Merge sort, 

б.  Insertion sort, 

ц.  Bubble sort, 

д.  Selection sort. 

212.Алгоритам ради на следећи начин: најпре се пронађе најмањи елемент низа и замени 
са елементом на првој позицији. Затим се од преосталих елемената пронађе 
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најмањи и замени са елементом на другој позицији. Овај поступак се понавља све 
док се сортира цео задати низ. 

a.  Merge sort, 

б.  Insertion sort, 

ц.  Bubble sort, 

д.  Selection sort. 

214. SQL je: 

a.  База података, 

б.  Упитни програмски језик, 

ц.  Протокол, 

д.  Интернет сервис. 

 

215. Мултимедија подразумева: 

a.  комбинацију текста, слике, звука,видеа и анимација, 

б.  само комбинацију звука и слике, 

ц.  само комбинацију видеа и звука, 

д.  је анимација. 

216. Шта значи појам капацитет меморије? 

a.  Однос величине заузете и слободне меморије, 

б.  Максималан број података које је могуће уписати у меморију, 

ц.  Величина простора који програм захтева за свој рад. 

д.  Брзина одзива меморије. 

217. Windows 7 има графички интерфејс под називом: 

a.  Aero, 

б.  Hero, 

ц.  Vista, 

д.  Ero. 

218. Да би се трајно обрисали подаци са хард диска користи се тастер Delete уз тастер? 

a.  CTRL 

б.  SHIFT 

ц.  ALT 

д.       ENTER 

219. Програм унутар windows-a намењен за контролу процеса и отказивање задатака који 
су заблокирали је: 

a.  Task Manager, 

б.  MMC consola, 

ц.  System clean and dump, 
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д.       Backup and  Restore. 

220. Како би се покренуо програм Task Manager користи се комбинација тастера: 

a.  CTRL + SHIFT + DELETE 

б.  CTRL + ALT + DELETE 

ц.  CTRL + ENTER+ DELETE 

д.       CTRL+Backspace+DELETE 

221. Пронађи уљеза: 

a.  GPD, 

б.  CRT, 

ц.  LCD, 

д.       TFM. 

 

222. Ознака стандардне тастатуре: 

a.  asdfgh 

б.  abcd 

ц.  qwerty 

д.       abvg 

 

223. Јединица за јачину струје је: 

a.  Volt 

б.  Watt 

ц.  Amper 

д.       Hz 

224. ALU je скраћеница за: 

a.  Arithmetic Logic Unit, 

б.  Array Logic Unit, 

ц.  Application Logic Unit, 

д.       Authomatic Logic Unit. 

225. Први web browser развијен у Java програмском језику је: 

a.  Internet Explorer, 

б.  Netscape Navigator 

ц.  Opera,  

д.       HotJava. 

226. Који од следећих програма захтева компајлер како би се извршио? 

a.  Dbase IV, 

б.  Lotus, 
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ц.  Oracle,  

д.       Fortran. 

227. Први UNIX оперативни систем пошто је био у развојној фази је био написан у: 

a.  Асемблерском језику, 

б.  C програмском језику 

ц.  Јави  

д.       C++. 

228. Windows подешавања се чувају у: 

a.  windows.ini 

б.  control.ini 

ц.  system.ini 

д.       setting.ini. 

229. CAD је скраћеница за: 

a.  Commonly Available Data, 

б.  Computer Aided Drawing, 

ц.  Computer Aided Design , 

д.       Computer Advanced Data. 

230. Која врста напада је усмерена на загушење одређеног протокола или сервиса? 

a.  лажно представљање (spoofing) 

б  споредна врата (back door) 

ц.  инсајдер (man in the middle) 

д.  плављење (flood) 

231. Koja технологија обезбеђује повезивање две мреже помоћу заштићеног протокола? 

a.  тунеловање 

б  VLAN 

ц.  internet 

д.  ekstranet 

232.  Која од наведених метода обезбеђује идентификацију корисника која је важећа само 
током одређене сесије? 

a.  сертификати 

б  токени 

ц.  smart kartice 

д.  Kerberos 
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233.  Који од наведених уређаја обезбеђује највећу заштиту мрежне инфраструктуре?  

а.  чвориште (hub) 

б.  комутатор (switch) 

ц.  рутер 

д.  модем 

234.  Који протокол ради на 2,4 GHz и са брзинама преноса 1 и 2 Mbps? 

а.     802.11 

б.  802.11a 

ц.  802.11b 

д.  802.11g 

235.  Дужина речи неког рачунара представља: 

а.     број бита који могу бити процесирани одједном 

б.  број бита који могу бити пренети одједном 

ц.  број бита који садрже операциони код машинских инструкција 

д.  број бита који садрже операнди машинских инструкција 

236.  Ширина магистрале неког рачунара представља: 

а.     број бита који могу бити процесирани одједном 

б.  број бита који могу бити пренети одједном 

ц.  број бита који садрже операциони код машинских инструкција 

д.  број бита који садрже операнди машинских инструкција 

237. Скалабилност неког рачунара се односи на његову: 

а.     могућност доградње новим компонентама 

б.  способност адаптације при повећању броја корисника или процеса 

ц.  могућност убрзавања ради повећања такта процесора 

д.  способност адаптације улазно/излазних компонената при повећању меморије 

238. Шта значи скраћеница UPS? 

а.     Unstoppable power system 

б.  Under powered supply 

ц.  Uninterruptible power system 

д.  Uninterruptible power supply 

239.  Како се назива део базе података који чува један тип информација? 
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а.     Извештај 

б.  Запис 

ц.  Фајл 

д.  Поље 

240.  “MOV” екстензија указује на који тип фајла: 

а.      фајл слике 

б.  фајл за филмове/анимације 

ц.  аудио фајл 

д.  MS Office документ 

241.  Yahoo су креирали: 

а.      Dennis Ritchie & Ken Thompson 

б.  David Filo & Jerry Yang 

ц.  Vint Cerf & Robert Kahn 

д.  Steve Case & Jeff Bezos 

242.  PLC је скраћеница за: 

а.     Programmable Logic Controller 

б.  Piezo Lamp Connector 

ц.  Programmable Lift Computer 

д.  Program List Control 

243. “INI” екстензија указује на који тип фајла: 

а.     Фајл слике  

б.      системски фајл  

ц.  Hypertext фајл 

д.  Image Color Matching Profile фајл 

244. Која од следећих је валидна е-mail адреса? 

а.     profesor.ar.vtslab  

б.      www.profesor.com 

ц.  profesor@vtslab 

д.  profesor@vtslab.edu.rs 

 

245. Који међу следећим није Интернет протокол? 

а.      HTTP 

http://www.profesor.com/
mailto:profesor@vtslab.edu.rs
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б.      FTP 

ц.  STP 

д.  IP 

 

 

 

246.  Који међу следећим није програмски језик: 

а.      Basic 

б.     Turing 

ц.  Java 

д.  C# 
 

247. Који од следећих није метод за приступање web – у? 

а.      ISDN 

б.      CPU 

ц.  Модем 

д.  DSL 
 

248.  Који од следећих оперативних систем је производ IBM-a? 

а.      OS-2 

б.      Windows 

ц.  DOS 

д.  UNIX 
 

249. Шта је GPU? 

а.      Graphics Processing Unit 

б.      Graphical Performance Utility 

ц.  Grouped Processing Unit 

д.  Graphical Portable Unit 
 

250.  Шта је NAT? 

а.      Novell Address Transfer 

б.      Newly Added Technology 

ц.  Network Administration Tool 

д.  Network Address Translation 
 

251.  Шта је то shell? 

а.      хардверска компонента 

http://www.profesor.com/
mailto:profesor@vtslab.edu.rs
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б.      део компајлера 

ц.  командни интерпретер 

д.  алат за ЦПУ 
 

252. Која од следећих екстензија указује да је фајл backup копија? 
 

а.      BAK 

б.      BAS 

ц.  BUT 

д.  BAC 

253. Шта је од наведеног windows utility програм који лоцира и елиминише непотребне 
фрагменте и преуређује фајлове и неискоришћени простор на диску ради оптимизације 
операција? 

а.     Disk Restore 

б.      Back up 

ц.  Disk defragmenter 

д.  Disk Clean Up 
 

254. Који од следећих парова припада трећој генерацији мобилних телекомуникација? 

а.     WiMAX i UMTS 

б.      WiMAX i EDGE 

ц.  UMTS i GPRS 

д.  GPRS i EDGE 
 

255. Који од следећих програмских језика се користи код вештачке интелигенције? 

а.     FORTRAN 

б.      C 

ц.  COBOL 

д.  PROLOG 
 

256. Појединачни пакет на неком линку података је: 

а.     Путања (path) 

б.     Оквир (frame) 

ц.     Блок (block) 

д.     Група (group) 
 

257. Програм који се користи у развоју, оправци или унапређењу других програма се 
назива: 

а.     системски софтвер 

б.     апликациони софтвер 
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ц.     utility софтвер 

д.     софтверски алат 
 

258. Програм који конвертује рачунарске податке у неки кодни систем који се разликује 
од уобичајеног се назива: 

а.    енкодер 

б.    симулатор 

ц.    емулатор 

д.     кодер 
 

259. 32-битни микропроцесор има дужину речи од: 

а.   2 бајта 

б.    32 бајта 

ц.    4 бајта 

д.   8 бајта 
 

260. Сваки модел рачунара има јединствени: 

а.   виши програмски језик 

б.    функционални језик 

ц.    машински језик 

д.    асемблерски језик 

 

261. Комуникациони портови се налазе на полеђини микрорачунара. Они се користе да 
повежу рачунар са: 

а.   штампачима 

б.    модемима 

ц.    другим хардвером 

д.    свим претходно наведеним 
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ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА: 

1. Прости бројеви су: 

a.  1,2,3,4,12,15,13,19 

б.  1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 

ц.  2,4,6,8,10,12,14,16 

д.  1,3,7,9,11,19,29,33 

2. Цели бројеви су: 

a.  -10, -2, 0, 1, 5... 

б.  -5.5,-3.2,1.1,5.7... 

ц.  2.2 , 4.5, 10.1, 11.4, 11 

д.  1, 5, 7,17.1,19.2 

3. Резултат израза 1+7*9+(2+3+10)/5 је: 

a.  62 

б.  83 

ц.  75 

д.  67 

4. Шта је еквивалентно изразу 
2)( ba  : 

a.  
22 2 baba   

б.  
22 2 baba   

ц.  baba  2  

д.  
22 2 baba   

5. Шта је еквивалентно изразу 
22 ba  : 

a.  
22 2 baba   

б.  ))(( baba   

ц.  ))(( baba   

д.  )()( baba   
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6.Шта је еквивалентно изразу 
2)( ba  : 

a.  
22 2 baba   

б.  
22 2 baba   

ц.  baba  2  

д.  
22 2 baba   

7. 
02 је: 

a.  1 

б.  0 

ц.  2 

д.  20 

8. Квадратна једначина је:  

a.  0 cbxax  

б.  022  cbxax  

ц.  02  cbxax  

д.  04  cbxax  

 

9. Питагорина теорема: 

a.  cba   

б.  cba  22
 

ц.  
2cba   

д.  
222 cba   

 

10.  Цена рачунара је прво повећана за 18%, а потом смањена за 14%. Садашња цена је 
76110 динара. Колика је цена била пре поскупљења? 

 75000 

 

11.  Цена робе смањена је за 20%. За колико процената би требало повећати нову цену да 
би се добила првобитна? 

25 

12.  Планирано је да 5 радника изврши попис робе за 4 дана радећи по 8 часова дневно. 
Међутим, другог дана, због болести, на посао не дођу 2 радника, па се остали 
договоре да сваки дан раде по 2 часа дуже. Да ли је попис завршен на време? Ако 
није колико је још сати рада било потребно да се заврши попис? 
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 30 

 

13. Добили сте CD са музиком на којој су четири песме од Рибље Чорбе и једна песма 
Здравка Чолића. Ако музички уређај репродукује песме случајним редоследом, која 
је вероватноћа да ће прва песма бити песма Здравка Чолића? 

 

 

14. Шта није дозвољено? 

a.  0x0 

б.  0/1 

ц.  1/0 

д.  0x1 

15. Настави низ 1,3,6,10: 

a.  12 

б.  14 

ц.  16 

д.  15 

16. Настави низ 1,1,2,3,5: 

a.  7 

б.  8 

ц.  10 

д.  6 

17. Настави низ 21,20,18,15,11: 

a.  9 

б.  8 

ц.  7 

д.  6 

18. Настави низ 8,6,7,5,6,4: 

a.  2 

б.  5 

ц.  8 

д.  6 

19. Настави низ 65536,256,16: 

a.  4 

б.  128 

ц.  1 
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д.  2 

20. Настави низ 1,2,6,24,120,720: 

a.  5040 

б.  4080 

ц.  5020 

д.  2040 

21. Настави низ 1,3,7,15,31,63: 

a.  106 

б.  107 

ц.  126 

д.  127 

 

22. Настави низ : 5.2, 4.8, 4.4, 4 ... 

а.    3 

б.    3.2 

ц.    3.6 

д.    4.2 

 

23. Који пар бројева следи иза бројева 9 11 33 13 15 33 17 ? 

а.    19 33 

б.    33 19 

ц.    19 21 

д.    33 35 

 

24. Нека су x и y реални бројеви. Ако је поризвод та два броја једнак нули, онда се може 

извести следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 
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25. Нека су x и y реални бројеви. Ако је поризвод та два броја већи од  нуле, онда се 

може извести следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

26. Нека су x и y реални бројеви. Ако је поризвод та два броја мањи од  нуле, онда се 

може извести следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

27. Нека су x и y реални бројеви. Ако је збир та два броја једнак нули, онда се може 

извести следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

28. Нека су x и y реални бројеви. Ако је разлика та два броја једнака нули, онда се може 

извести следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 
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C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

 

29. Нека су x и y реални бројеви. Ако из yx 
 
следи да је 

22 yx   , онда се може извести 

следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

30. Нека су x и y реални бројеви. Ако из yx 
 
следи да је 

22 yx   , онда се може извести 

следећи закључак: 

A. Бројеви x и y су једнаки нули. 

B. Бројеви  x и y су већи од нуле. 

C. Бројеви  x и y су мањи од нуле. 

D. Бар један од бројева x или y је једнак нули. 

E. Бар један од бројева x или y је већи од нуле. 

F. Бар један од бројева x или y је мањи од нуле. 

G. Бројеви  x и y су истог знака. 

H. Бројеви  x и y су различитог знака. 

I. Бројеви  x и y су једнаки. 

J. Број x је супротан броју y. 

K. Не може се извести никакав закључак о знаку бројева x и y. 

 

31. Који од следећих исказа је тачан? 

A) 22 1   

B) 5.02 1 
тачан одговор 

C) 02 1   
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D) 02 1 
 тачан одговор 

E) 5.02 1   

F) 12 1   

G) 12 1   

H) 5.02 1   

I) 
11 32    

J) 
11 32    тачан одговор 

K) 
21 22    

L) 
21 22   тачан одговор 

M) 
01 22 

тачан одговор 

N) 
01 22   

 

32. Ako je 
222 86 x , онда је x: 

A) 14 

B) -14 

C) -14 или 14 

D) 10 

E) -10 

F) -10 или 10 

G) Ништа од наведеног 

 

33. Ako je 
22 86 x , онда је x: 

A) 14 

B) -14 

C) -14 или 14 

D) 10 

E) -10 

F) -10 или 10 

G) Ништа од наведеног 

 

34. Број 
310  je: 

A) 1000 

B) -30 

C) 
30

1
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D) -
30

1
 

E) 0,01 

F) 0,001 

G) 0,3 

H) 0,03 

I) 0,003 

J) -0,001 

K) Ништа од наведеног 

 

35. Број 
310  je: 

A) 1000 

B) -30 

C) 
30

1
 

D) -
30

1
 

E) 0,01 

F) 0,001 

G) 0,3 

H) 0,03 

I) 0,003 

J) -0,001 

K) Ништа од наведеног 

 

36. Ako je 1x , онда је:  

A.  1,1x  

B.  1,1x  

C.     ,11,x  

D.     ,11,x  

E.  1,x  

F.  1,x  

G.     ,11,x  

H.   ,1x  

I.  1,1x  

J.  1,1x  

K. Ништа од наведеног 
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37. Ako je 12 x , онда је:   

A.  1,1x  

B.  1,1x  

C.     ,11,x  

D.     ,11,x  

E.     ,11,x  

F.     ,11,x  

G.  1,1x  

H.  1,1x  

I. Ништа од наведеног 

 

38. Производ израза x3  и 
25x  je : 

A) 
28x  

B) 
38x  

C) 
215x  

D) 
315x  

E) x15  

F) x8  

G) Ништа од наведеног 

 

39. На карти израђеној у размери 1:10000 растојање између две зграде је 3,3 cm. 

Колико је стварно растојање између те 2 зграде? 

A) 30 km 

B) 330 m 

C) 3300 m 

D) 330 km  

E) 3,3 km 

F) 33 m 

G) 3,3 m 

H) 33 km 

I) Ништа од наведеног 

 

40. Који је од следећих израза тачан? 

A)   532 33   

B) 
632 333   

C) 
632 3233    

D) 
532 333   
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E)   20432 333         

F) 3
3

3
4

5

      

G) 
9312 33:3     

H) 
18315 333    

I) 
532 3233    

J) Ништа од наведеног 

 


