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Питања за ванредни испит 

Први разред 

 

1. Кодирање података коришћењем бинарног бројевног система 

2.  Јединице за мерење количине података 

3. Структура рачунара 

4. Процесор 

5. Матична плоча 

6. Системски софтвер 

7. Оперативни системи 

8. Апликативни софтвер 

9. Радна површина  

10. Инсталирање и уклањање програма 

11. Трака послова 

12. Интернет 

13. Електронска пошта 

14. Појам и врсте рачунарских мрежа 

15.Коришћење програма за израду слајд- презентација 

 

Задаци за вежбе 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/02/24/zadaci-za-vezbe/ 

 

 

 

  

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/02/24/zadaci-za-vezbe/
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Други разред 

1. Неопходно је да ученик савлада основе рада у програмима за рад са табелама: 

 уношење формула (релативне и апсолутне адресе) 

 уношење функција (min, max, sum, average, count, counta, countblank, countif, sumif, 

if, concatenate) 

 форматирање ћелија  

 форматирање странице  

 условно форматирање 

 дефинисање редова и колона за понављање 

 постављање висине реда и ширине колоне 

За рад могу се користити програми Microsoft Excel или LibreOffice Calc. 

Вежбе за рад у LibreOffice Calc-у могу се наћи на блогу: 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b1%d0%b5-

libreoffice-calc/ 

2. Неопходно је да ученик савлада основе рада у програму за рад са векторском графиком: 

 цртање основних графичких елемената (круг, елипса, квадрат, правоугаоник, 

линија, изломљена линија, вишеуглава) 

 манипулација објеката (премештање, ротирање, искошење) 

 мењање основних карактеристика објеката (величина и боја линије, попуна) 

 креирање сложених објеката (спајање, пресек, одузимање) 

За рад могу се користити програми Corel-Draw или Inkscape. 

Упутство за рада са Inkscape-ом можете наћи на блогу: 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/inkscape/ 

3. Неопходно је да ученик савлада основе рада у програму за рад са растерском графиком 

– домаћи задатак. Упутство за рад налази се на адреси: 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2014/12/08/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%

d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83/ 

За рад се могу користити CorelPhotoPaint или GIMP. Основе рада у GIMP-у на блогу: 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/12/12/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%

d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83-gimp/ 

4. Ученик израђује блог на слободну тему. Блог мора да садржи: 

 најмање 4 чланка  

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/inkscape/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2014/12/08/обрада-слика-на-рачунару/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2014/12/08/обрада-слика-на-рачунару/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2014/12/08/обрада-слика-на-рачунару/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/12/12/обрада-слика-на-рачунару-gimp/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/12/12/обрада-слика-на-рачунару-gimp/
https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/2013/12/12/обрада-слика-на-рачунару-gimp/
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 најмање 2 фотографије 

 најмање 1 видео запис 

 везу ка чланицама унутар блога 

 везу ка спољашњим интернет страницама 

Уџбенк: рачунарство за други разред, Klett 
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Трећи разред 

 

1. Типови података 

2. Одељак за опис променљивих 

3. Изрази и наредба доделе 

4. Учитавање и излаз податак 

5. Наредба условног преласка - IF 

6. Наредба вишеструког гранања - CASE 

7. FOR - циклус 

8. Наредба циклуса са предусловом - WHILE 

9. Наредба циклуса са постусловом - REPEAT 

10. Функције 

11. Процедуре 

12. Локалне и глобалне променљиве 

13. Низовни тип 

14. Алогоритми сортирања 

15. Дводимензионални низови 

 

Задаци за вежбање  

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/lazarus-vezbe/ 

  

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/lazarus-vezbe/
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Четврти разред 

1. Рад са базама података (Microsoft Acess или LibreOffice Base) 

 креирање табела 

 повезивање табела  

 креирање упита 

 креирање форми 

 креирање извештаја 

2 Основни појмови (теоријски) везани за базе – могу се наћи на блогу: 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com избором опције Базе а затим Теорија база 

 

3. основе рачунарских мрежа: 

 Локалне мреже, формирање и структура, повезивање чворова мреже 

 IP шема адресирања, рутери и рутирање, систем доменских имена DNS 

 Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи 

 Интернет-провајдери и њихове мреже 

 Локалне рачунарске мреже 

 

4. Израда блога са темом матурског рада. Блог је неопходо да садржи: 

 најмање 4 чланка 

 најмање 2 фотографије 

 најмање 1 видео запис 

 везу ка чланицама унутар блога 

 везу ка спољашњим интернет страницама 

 

https://racunarstvoinformatika.wordpress.com/

