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1.  Шта је информатика? 

       а) наука о рачунарима 

       б) наука која се бави проучавањем, преносом и обрадом информација 

       в) наука која се бави проучавањем софтвера 

       г) наука која се бави проучавањем програмирања 

2.  Која je најпознатија софтверска кућа  (Windows): 
 

       а)  Samsung              б) Intel                 в)  Microsoft             г) IBM 

3.  Шта је рачунар? 

4.  Компонента која је најодгорнија за брзину рада рачунара је:  

       а) хард диск                 б)монитор               в) модем                             г) процесор 

5.  Какве податке обрађује рачунар? 

6.  Која су два основна дела сваког рачунара: 1 ________________ 2. ___________________ 

7.  Рестартовање рачунара подразумева: 

     а)   искључивање рачунара          

     б)  укључивање рачунара 

     в)   затварање програма            

     г)   искључивање рачунара а затим аутоматско укључивање 

8.  Како се изводи софтверско ресетовање рачунара? _______________________________ 

9.  Главне компоненте рачунарског система су: 

а) Хардвер и софтвер 

б) Хардвер, комуникациона мрежа и системски софтвер 

ц) Хардвер и апликациони софтвер 

10.  Hardware je:      a)  друго име за програме 

                        б)  рачунар у физичком смислу 

                        в)  друго име за миша 

11.  Шта је хардвер:    а) Исто што и софтвер 

                               б) Графичка веза према кориснику 

                               в) Рачунарски систем 

12.  Део хардвера у коме се трајно чувају подаци је: 

          а)  тврди диск                                       

          б)  РАМ - радна (оперативна) меморија  

          в)  РОМ – само читљива меморија 

13.  С нестанком напајања губе се сви подаци из:   a) ROM i RAM memorije 

                                                                                б) ROM             

                                                                                в) RAM 

14.  Меморија која губи податке по искључењу рачунара је: 

          а)  тврди диск                                       

          б)  компакт диск 

          в)  РАМ - радна (оперативна) меморија  

          г)  РОМ – само читљива меморија 
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15.  Меморија је: а) друго име за процесор 

                       б) уређај који служи за чување података и програма 

                       в) друго име за матичну плочу 

16.  У оперативну меморију се смештају: 

а) Сви системски и апликативни програми који се налазе у рачунарском систему 

б) Сви програми и подаци који се у том тренутку обрађују у рачунару 

ц) Сви подаци који припадају информационом подсистему на коме се ради 

17.  Меморија се дели на: 1. ____________________      2. ______________________ 

18.  Шта спада у спољну меморију: ________________________________________ 

19.  1,7 GHz  представља:   а)  капацитет хард диска                  б)  капацитет ЦД-а  

                                       в)  величину меморије                      г)  брзину процесора 

20.  Јединица којом се мери брзина рада процесора је:  

          а)  Gigahertz           б)  Point              в)  Inch                     г)  Pixel 

21.  Стандардна јединица за мерење количине података на рачунарима је: 

          a)  бит            б)  бајт              в) bipple                г)    word                  

22.  Уређај који омогућава убацивање слике (споља) у рачунар је: 

         а)  Photoshop           б)  Skener            в)  Modem                г)  Corel Draw 

23.  Скенер је уређај који омогућава: 

а) уношење слике или цртежа у рачунар у дигиталном облику 

б) анализу човековог тела 

ц) приказ слике 

24.  Шта од овога није улазни уређај рачунара: 

         а)  Скенер               б)  Миш              в)  Тастатура            г)  Звучници 

25.  Улазна јединица рачунара је:    а) монитор                        б) штампач 

                                                      в) тастатура                      г) звучник 

26.  Штампач је: а) излазни уређај                                   б) уређај за скенирање 

                      в) улазни уређај                                     г) основни део рачунара  

27.  Који од навединих уређаја није излазни:     а) скенер                      б) монитор 

                                                                          в) штампач                  г) звучници  

28.  Шта од овога није улазнo-излазни уређај рачунара: 

         а)  Монитор            б)  Миш              в)  Процесор            г)  Звучници 

29.  Software je: 

        a)  друго име за програме                 б)  рачунар у физичком смислу 

        в)  друго име за миша                        г)   део процесора 

30.  Целокупан софтвер у рачунару записан је у меморији у облику: 

        a)  енглеског језика                           б)  Windows-а 

        в)  бинарног записа (0 и 1)               г)   BASIC-a 

31.  Како се дели софтвер? ________________________________________________ 
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32.  Оперативни систем је: 

     а) Програм за обраду текста           

     б) Програм за пројектовање 

     в) Врста софтвера који управља рачунаром и контролише његов рад 

33.  Да ли је Linux оперативни систем: 

        а) Да                       б) не                    в)  не, то је програмски језик      

34.  Реч Linux означава:             а) Програмски језик  

                                               б) Апликативно решење 

                                               в) Оперативни систем        

35.  Unix  је:     а)  апликација слична оперативном систему 

                  б)  подоперативни систем Windows-а 

                  в)  оперативни систем 

                  г)  ниједно од понуђених 

36.  UNIX је скраћеница за:      a) савремени оперативни систем       

                                              б) апликативни софтвер 

                                          в) игрицу                                                         

37.  ДОС  je:     a)  Софтверски пакет                              б)   оперативни систем 

            в) организовани запис на диску              г)   политичка странка 

38.  Избаци уљеза: (Шта није оперативни систем) 

        а) Windows          б) Linux               в)  DOS                 г)  Microsoft Word 

39.  Пронађи уљеза:    а) Windows          б) Unix            в)  MS DOS            г)  Power Point 

40.  OS WINDOWS  je :     а)  Кориснички програм 

                                      б) Оперативни систем 

                                  в) Системски фајл 

41.  Windows XP je:    а) оперативни систем 

                       б) апликативни програм 

                       в) колор монитор 

42.  Да ли је Windows XP multitasking oперативни систем: 

      а)  Да                                             б)  Да, ако је урађен Upgrade 

      в)  не                                              г) Ниједно од понуђених 

43.  MS Windows је савремени оперативни систем који има графичку везу према кориснику 

и омогућава коришћење: 

a) Само једног програма                  б) више програма истовремено 

44.  Да ли је Windows први оперативни систем: 

      а)  Да                                                   б)  Не 

      в)  да, али Win 3.11                            г) Ниједно од понуђених 

45.  Наведите неке верзије OS Windows-a:____________________________ 

46.  Назив Windows Vista се везује са појмом: 

        а)  Microsoft Windows                      б) Microsoft Office 

        в)  Unix                                             г)  ниједно од понуђених 
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47.  Без ког програмског пакета рачунар не би могао да функционише: 

 а) Оперативног система                    б)  Word-a 

 в) CPU-a                                            г)  Microsoft Office-a 

48.  Постоји ли неки други графички оперативни систем осим Windows-а: 

         а) ниједан други                              б) постоје многи други 

         в) постоји само један                      г)  постоје али немају прозоре 

49.  Драјвери  (Drivers) су:   

           а) Део хардвера рачунара             

           б) корисничке апликације 

           в) део штампача                                 

           г) Мали програми који управљају радом појединих делова рачунара 

50.  Шта је то INTERFEJS? ________________________________________________ 

51.  Шта је то desktop? ___________________________________________________ 

52.  Кад укључимо рачунар, видимо радну површину која се назива: 

          а) File             б)  Desktop           в) Folder             г)  ниједно од понуђених 

53.  Шта је пречица (Shortcut); Како се разликује од осталих икона?  _________________________________ 

54.  Курсор дефинише:       а) Текућу позицију на екрану 

                                         б) Текућу позицију података на магнетном медијуму 

                                         в) Обе наведене ствари 

55.  Икона која представља пречицу препознаје се по: 

      а) стрелици у доњем левом углу                      б)  облику фасцикле 

      в) сличици компјутер (плави екран)              г)  ниједно од понуђених 

56.  Које се све операције могу обављати помоћу миша?________________________ 

57.  Oбјасни како се изводи операција превлачења у раду са мишем? _____________ 

58.  Повежи појмове: 
 

            Клик ●                   ● два брза узастопна притиска на леви тастер миша     

                      

      Двоклик ●                   ●  један притисак на десни тастер миша 

 

 Десни клик ●                   ●  један притисак на леви тастер миша 

59.  Moгу ли се задавати команде у тренутку када показивач миша има облик: 
  

а)                      ●                                     ●     да, али је одзив успорен                                                                   

 

б)                                                  б      ●                                     ●     не               

                                                                                                                                                                                                                                                                             

в)               в      ●                                     ●     да  

60.  Линија послова (Таskbar) налази се (oбично) на __________________ екрана. 

61.  У таскбару се налазе:      а)  тренутно активни прозори 

                                        б)  само минимизирани прозори 

                                        в)  сви отворени прозори 



Oперативни систем Windows 

 

Снежана Марјановић                                                                                                                                                                                      5 
 

62.  TASKBAR je:      а)  Линија са алатима 

                      б)   Линија менија 

                              в)   Линија послова 

63.  Какав је значај дугмета Start на пaлети послова? ___________________________ 

64.  Избаци уљеза: (која опција се не налази у Старт менију) 

      а)  My Computer          б)  My Documents           в) Insert             g)  Favorites 

65.  Где је приказано системско време?      а)  у прозору Мy Network Place 

                                                                 б)  у фасцикли My Documents 

                                                                 в)  на линији послова са десне стране. 

66.  Скуп команди или опција које програм нуди назива се: 

         a) Status bar         б) Scroll bar          в)  Menu                    г) Desktop 

67.  Koje врсте менија постоје? _____________________________________________ 

68.  Како се затвара помоћни (пливајући) мени: 

           a) кликом на дугме Старт                       

           б) кликом ван – на празан део  

           в)  комбинацијом тастера Аl+F4 

69.  Опиши дејство следећих тастера: 
 

 

тастер  дејство 

CAPS LOCK   

PAGE DOWN   

BACKSPACE   
 

70.  Опиши дејство следећих тастера: 

 

тастер дејство 

NUM LOCK  

DELETE  

HOME  
 

71.  Опиши дејство следећих тастера: 

 

тастер дејство 

SHIFT  

PAGE UP  

CTRL + HOME  
 

72.  Тастер Caps Lock служи за:     

      а) укључивање/искључивање великих слова                   б) брисање 

      в) укључивање нумеричких тастера                                  г) потврђивање 

73.  Тастери нумеричке тастатуре раде као курсорски тастери (стрелице) када је: 

           a) укључен  Caps Lock                       б) искључен Caps Lock 

           в) укључен Num Lock                        г) искључен Num Lock  

74.  Тастери нумеричке тастатуре раде као бројеви када је: 

           a)  укључен  Caps Lock                     б)  искључен Caps Lock 

           в)  укључен Num Lock                      г)  искључен Num Lock                           
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75.  Ако желимо да пишемо само великим словима треба да укључимо тастер: 

           а)  NUM LOCK             б)  CAPS LOCK          в)  ALT           g) CTRL 

76.  Ако желимо да обришемо знак десно од показивача треба да притиснемо тастер:  

                  а)  Space            б)   Enter                  в)  End                      г) Delete 

77.  Лампица CAPS LOCK  је укључена. Како откуцати велико слово М?: 

                   а)  Shift + M                               б)   Не може уопште 

                  в)  Ctrl + M                                 г)   Само притиснути М 

78.  На нумеричкој тастатури куцамо 6, ништа се не појављује. Шта је узрок: 

     a)  не могу се куцати цифре на њој            б)  неисправна тастатура 

     в)  није укључен Num Lock                       г)  није укључен Cаps Lock                           

79.   На који се начин може отворити Control panel? _______________________ 

80.  Тастери од Ф1  до Ф12 називају се:  а) нумерички                б) командни 

                                                               в) функцијски                  г) ништа од овога 

81.  Control panel служи за:      а)  форматирање документа                           

                                          б )  скенирање 

                                          в)  подешавање параматера система            

                                          г)   прављење цртежа  

82.  Control panel нам даје могућност подешавања: 

          а)  општих карактеристика рачунара                           

          б)  написаног текста 

          в)  база података            

83.   За подешавaње визуелног радног окружења користи се икона Control Panela: 

                а)  Keyboard                     б) Mouse                  в) Display 

84.   За подешавање рада тастатуре користи се икона Control Panela: 

          а) Keyboard                       б) Mouse                   в)  Display 

85.  За подешавање рада миша користи се икона Control Panela: 

       а) Keyboard                     б) Mouse                     в)Display 

86.  За додавање новог писма користи се икона Control Panela: 

          а) Keyboard        б) Regional and Language Options             в) Display 

87.  За подешавање звукова користи се икона Control Panela: 

           а)System        б) Sounds and Audio Devices        в) Network Conections 

88.  Шта је резолуција и где се може подешавати? _____________________________ 

89.  Да ли  1280 by 1024 pixels може бити резолуција монитора? 

        а) да, само за специјално дизајниране  мониторе 

        б) да, то је стандардна резолуција 

        в) не 

        г) ниједно од понеђеног 

90.  1024 by 768 pixels представља?   а) капацитет хард диска 

                                                         б) брзину процесора 

                                                         в) графичку резолуцију 

                                                          г) тип ТВ картице 
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91.  Подешавање резолуције екрана вршимо са картице: 

        a) Settings               б)  Background         в) Screen Saver         г)  Appereance 

92.   Да ли можемо да променимо позадину (Background) на Desktopu: 

        a) Да                   б)  Не                    в) Да, али само у Windows 98  

93.   

Објасни шта може да се уради уз помоћ ове картице: 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

94.  Oбјасни шта може да се уради уз помоћ ове картице: 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

95.          Омогућава нам да: 

        а) подесимо датум и време 

        б) подесимо време за које ће монитор да се искључи 

        в) подесимо време за које ће компјутер да се искључи 

        г) подесимо време за које ће се укључити Screen Saver  

96.                            Се користи да:  

                              а) подесимо датум и време 

                              б) подесимо време за које ће монитор да се искључи 

                              в) инсталирамо ново писмо (на пр: ћирилицу) 

                              г) подесимо време за које ће се укључити Screen Saver 

97.         Нам омогућава да подесимо: 

         а) датум и време 

         б) звукове и аудио уређаје 

         в) инсталирамо ново писмо (на пр: ћирилицу) 

                            г) подесимо време за које ће се укључити Screen Saver 

98.               Нам омогућава да подесимо: 

                а) датум и време 

                б) време за које ће монитор да се искључи 

                               в) рад и облик показивача миша 

                               г) подесимо време за које ће се укључити Screen Saver 

99.                  Нам омогућава да:  

                а) подесимо датум и време 

                б) подесимо рад тастатуре 

                в) подесимо рад и облик показивача миша 

                                    г) инсталирамо ново писмо (на пр: ћирилицу) 
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100.             Се користи за подешавање: 

             а) датума и времена 

             б) рад тастатуре 

             в) линије послова и старт менија 

             г) инсталирамо ново писмо (на пр: ћирилицу) 

101.  Screen Saver je:  а) Заштита екрана                 б) радна површина 

                            в) подлога за миша                г) управљачка јединица 

102.   Screen Saver se: а)  аутоматски укључује после 20 минута 

                            б)  укључује након одређеног времена које корисник одреди 

                            в)  укључује десним кликом 

                            г)  укључује притиском на тастер F3 

103.    Картица Pointers код миша нам омогућава:                                                                      

                     

     

________________________________________________________ 

                                                                                                                            

   

_______________________________________________________ 

104.  Да ли у Windows-u  можемо променити брзину двоструког клика: 

          a)  да                     б)  Не                    в)  можемо само у Windows-u 98 

105.   Да ли у Windows-u  можемо променити облик показивача миша: 

          a)  да                     б)  Не                    в)   можемо само у Windows-u 98 

106.  Шта у менију значи знак  испред назива команде? ________________________ 

107.  Шта значи знак  иза назива команде? ______________________________________ 

108.   Шта значи у менију знак ● испред назива команде? 

109.  Koлики је капацитет једног компакт диска (CD-a):  

           a) 1,44 MB              б) 2 GB               в) oko 700 MB          г)  111 MB 

110.  Koлики је капацитет једног дигиталног видео диска  (DVD-a):  

           a) 1,44 MB              б) 2 GB               в) 4,7 GB          г)  111 MB 

 


