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1.  

        

Шта је електронска комуникација? __________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

2.  Који се програми најчешће користе за Инстант комуникацију 

 

____________________________________________________ 

3.  Наведи нека правила безбедности на Интернету: 
__________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

4.  Username je:  а)  шифра корисника             б)  лично име                         

                        в)  иницијали                          г)  корисничко име 

5.  Password  je:   а)  шифра корисника       б) лично име                         

                        в)  датум рођења               г) корисничко име 

6.  Избаци уљеза: (Шта није потребно за примaње електронске поште) 
       а)  Username       б)  Password      в)  E-mail adresa       г) ЦД 

7.  Шта је форум? _______________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

8.  Које методе се користе код учења на даљину: ____________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

9.  Које опасности прете на мреже?  1. _____________________     

                                                         2. _____________________           

                                                         3. _____________________ 

10.  Најбржи начин преноса вируса је:  a)  преко Интернета                    
                                                            б)  преко Word фајла  

                                                            в)  преко преносних медија    

11.  Који је најстарији сервис Интернета? ____________________ 

12.  Електронско писмо се састоји од следећих делова: 
 

    1. ________________________       2. ________________________ 
 

    3. ________________________       4. ________________________ 
 

    5. ________________________ 

13.  Наведи нека правила приликом писања тескта поруке: 

____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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14.  Поруке које смо послали чувају се у одељку: 
 

     а) Drafts         б) Sent Items           в)  Inbox            г) Outbox 

15.  Шта означавају фолдери: 
 

Inbox - __________________________________________________ 
 

Outbox - _________________________________________________ 

 

Sent Items - _______________________________________________ 
 

Deleted Items - ____________________________________________ 
 

Drafts - __________________________________________________ 

16.  Шта је електронска пошта _____________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

17.  Приликом писања E-mail поруке, у рубрику ТО се уписује: 
 

      а)  адреса примаоца поруке              б)  адреса пошиљаоца                         

      в)  тема поруке                                   г)  садржај поруке 

18.  Како одговарамо на примљену пошту? 
 

      а)  From             б)  Reply            в)  TO              г)   Subject 

19.  Шта значе скраћенице: ( У програму за слање поште) 
 

From - ______________________________________________ 
 

To -  ________________________________________________ 
 

Cc - ________________________________________________ 
 

Subject -  ___________________________________________ 

20.  Шта је Attachment?     a)  програм за четовање 

                                      б)  прилог уз електронску пошту 
                                      в)  антивирус програм 

21.  Наведи неке програме који дозвољавају бесплатно отварање електронских адреса: 
 

_________________________________________________________________________ 

22.  Приликом писања E-mail поруке, у рубрику SUBJECT се уписује: 
 

      а) адреса примаоца поруке               б)  адреса пошиљаоца                         

      в) тема (наслов) поруке                     г)  садржај поруке 

23.  Outlook  Express je програм за:   

     a)  снимање музике                 б) брзо израчунавање 
     в)  експрес фотографије         г)  рад са електронском поштом 

24.  Kоја је разлика између Е-маила и Инстант комуникације ? 

 

__________________________________________________ 

25.  Е-маил поруку ћемо послати кликом на: 
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       а) Send          б) Forward         в) Inbox            г) Outbox 

26.  Примљене поруке се смештају у: 
 

      а) Drafts            б) Sent Items          в)  Inbox          г) Outbox 

27.  Избаци уљеза: (Ko није рубрика  у програму за слање поште?) 
 

      а)  From              б)  All              в)  TO               г)   Subject 

28. 1 Сваки корисник који жели да користи електронску пошту мора да 
има:______________________________________________ 
 

Пример:  ________________________________________________________________ 

29.  Избаци уљеза: (Шта није одељак у програму за електронску пошту) 

         а)   Sent Items                                     б)   Inbox 
         в)   Outbox                                          г)   send/Receive 

30.  Шта означава појам блогер? ___________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

31.  Шта је видео конференција? ___________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

32.  Шта означава појам Хакер? ____________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

33.  Шта je AVP:  a) анти вирус програм       б) програм за обраду звука  
                        в)  програм за цртање        г) програм за скенирање 

34.  Шта је инстант порука? _______________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

35.  Како се приказују поруке на форуму? ____________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

36.  Која је најважнија предност видео конференције? _________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

37.  Шта означава појам  Хакерска техника: __________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

38.  СПАМ је:      а)   нежељена пошта                           

                       б)   неиспоручени мејл 
                       в)   мејл заражен вирусом 



Интернет 

 

ОШ „Коста Абрашевић“                                                                     4                                                                              Снежана Марјановић 

39.  Зашто примамо нежељену пошту (СПАМ)? _______________ 
 

________________________________________________________________________ 

40.  Наведи неки програм који омогућава слање инстант порука: 
___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

41.  Шта је дискусија? ____________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

42.  Шта су вируси? _______________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

43.  Шта je КAV:  a) програм за обраду текста               б) вирус     

                     в)  анти вирус програм       г) програм за четовање 

44.  Шта је блог? ________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

45.  Шта је учење на даљину? ______________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

46.  Шта означава појам Тројански коњ: _____________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

47.  Који је други назив за учење на даљину: _________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

48.  Код видео конференција се осим слике преноси и звук. Шта је сложеније:       

                       a) пренос слике                         б) пренос звука 

 


