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Предговор 

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем информационе 

технологије (IТ), што је довело до велике зависности друштва, у ширем 

смислу, од знања и компетенција особа у IТ подручју. Иако та зависност расте 

из дана у дан, људско право на образовање и информације није проширено 

и на IТ подручје. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини, 

који стварају препреке и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за 

напредак, од прилике. Данас, бити рачунарски неписмена особа, значи бити 

особа која није у могућности да учествује у модерном друштву, особа без 

прилике, и упркос признатој неопходности и корисности инклузивне 

информатичке писмености од стране Европске комисије, УНЕСКО-а, ОЕЦД-а и 

осталих релевантних институција, још увек постоје групе људи са отежаним 

приступом основном компјутерском образовању (нпр. особе с 

инвалидитетом, особе с потешкоћама у учењу, раднице/и, мигранти, 

незапослене особе, особе које живе на удаљеним местима где немају 

приступ компјутерској едукацији). 

 

Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеним на страници 

IТdesk.info, представљају наш допринос реализацији и промоцији људског 

права на едукацију и информације у IТ подручју. Надамо се да ће Вам ова 

едукација помоћи у савладавању основних компјутерских вештина и са том 

надом желимо Вам да научите што више и тако постанете активни/а 

члан/ица модерног IТ друштва. 

 

Искрено Ваши, 

ITdesk.info team  
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1.  Једна од услуга коју на Интернету можемо користити, а односи се на [1 бод] 

прегледање и претраживање садржаја у облику Интернет страница : 

а) LAN      в) WWW 

б) FTP      г) ISDN 

 
2.  Шта од наведеног није хардвер?       [1 бод] 

a) штампач      в) мрежна картица 

б) Интернет прегледач    г) кућиште 

 
3. Који од наведених уређаја бисмо користили за исцртавање нацрта? [1 бод] 

a) екран осетљив на додир   в) плотер  

б) скенер     г) дигитални фотоапарат 

 
4. Софтвер за дигиталну обраду фотографија зове се:     [1 бод] 

a) OpenOffice     в) Microsoft Office 

б) Adobe Photoshop    г) Mozilla Firefox 

 
5.  Која од наведених би била типична величина за хард диск?   [1 бод] 

   a) 1 byte     в) 70 kilobyta 

    б) 130 MB        г) 80 GB 

 
6.  Шта од наведеног није оперативни систем?     [1 бод] 

a) OpenOffice     в) Linux 

б) DOS      г) Windows XP 

 
7.  Коју врсту рачунарске апликације бисмо користили за израду   [1 бод] 

трошковника? 

a) антивирус софтвер    в) програм табличних калкулација 

б) базе података    г) Интернет прегледач 

 
8.  Шта од наведеног није апликацијски софтвер?    [1 бод] 

a) OpenOffice     в) Sophos Antivirus 

б) Mozilla Firefox    г) Windows Vista 

 
9.  Ако су рачунари у фирми међусобно повезани у мрежу да би особље  [1 бод] 

могло заједнички да ради на датотекама и да дели штампаче, називамо: 

    a) LAN      в) WAN 

   б) FTP      г) ISDN 
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10.  Који од наведених појмова представља коришћење Интернета за примање [1 бод] 

 и слање електронске поште? 

a) e- data exchange    в)  e-mail 

б) e- commerce     г)  e-retail 

 
11.  Како се назива софтвер који је темељни програм на рачунару и који се  [1 бод] 

аутоматски учитава кад упалимо рачунар? 

a) Shareware    в) оперативни систем 

б) Freeware    г) лиценцирани софтвер 

 
12.  Компонента рачунара одговорна за комуникацију међу компонентама?  [1 бод] 

a) матична плоча (Motherboard)  в)  хард диск (HDD) 

б) графичка картица    г) тастатура 

 
13.  Физичке делове рачунара називамо:      [1 бод] 

a) хардвер      в) Personal Computer – PC 

б) мрежни рачунар    г) програми (eng. software)  

 
14.  Скраћеница за Дигиталну мрежу обједињених услуга (Integrated Services [1 бод] 

Digital Network) је: 

a) PSTN      в) ISDN 

б) WWW     г) ADSL 

 
15.  Врста вируса који се самостално размножава и који може да оштети [1 бод] 

 датотеке на рачунару назива се: 

           a) миш      в) лав 

   б) црв      г) видра 

 
16.  Ауторска права -         [1 бод] 

a) онемогућују пиратизацију софтвера   

   б) штите софтвер од вируса 

в) онемогућују заштитни зид  

г) штите аутора од пиратизације (неовлашћеног копирања и дистрибуирања) 

софтвера 

 
17. Коју врсту рачунарске апликације користимо за заштиту рачунара од [1 бод] 

  вируса? 

a) антивирусни програм   в) програм табличних калкулација 

б) базе података    г) књиговодствени програм 
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18. Који је најбољи начин заштите рачунара од губитка података?  [1 бод] 

   а) израда базе података    в) “сурфовање” Интернетом 

   б) израда сигурносних копија (backup) на  г) често мењање лозинки 

медије за чување података 

 
19. Шта од наведеног није уређај и медиј за чување и пренос података? [1 бод] 

a) тастатура     в)  USB Stick 

б) хард диск     г)  DVD disk 

 
20.  Као последица титрања екрана или због непрописне удаљености  [1 бод] 

 корисника/ица од екрана може доћи до: 

a) RSI (Repetive strain injury)   в)  проблема с кичмом 

б) оштећења вида     г)  заразе вирусима 

 
21.  Како се називају програми које је потребно платити након бесплатног  [1 бод] 

пробног периода или за додатну функционалност? 

a) Shareware     в) оперативни систем 

б) Freeware     г) лиценцирани софтвер 

 
22. Компонента рачунара за обраду и приказ слике на монитору је:   [1 бод] 

a) матична плоча (Motherboard)  в)  хард диск (HDD) 

б) графичка картица    г) тастатура 

 
23. Сваки рачунар повезан директно мрежним каблом или телефонском  [1 бод] 

линијом с најмање још једним рачунаром називамо: 

    a) хардвер      в) Personal Computer – PC 

б) мрежни рачунар     г) програми (eng. software)  

 
24. Скраћеница за “асиметрични дигитални пренос података телефонском [1 бод] 

линијом“ je:    

a) PSTN      в) ISDN 

б) WWW     г) ADSL 

 
25.  Која од наведених би била типична величина за USB stick?   [1 бод] 

a) 1 byte     в) 8 gigabyte 

б) 1175 byte     г) 130 MB 

 
 

 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са слободним приступом 

 ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  5/8 

 

 
26. Шта од наведеног није оперативни систем?     [1 бод] 

a) Internet Explorer    в) Linux 

б) Mac OS X     г) Windows XP 

 
27. Улазни уређај за дигитализацију, тј. за непосредан унос слика, цртежа или  [1 бод] 

текста, најчешће са папира у рачунар називамо: 

а) екран осетљив на додир       ц) плотер 

б) скенер     д) дигитални фотоапарат 

 
28. Скуп канцеларијских алата који се слободно и бесплатно може користити:   [1 бод] 

a) OpenOffice     в) Microsoft Office 

б) Adobe Photoshop    г) Mozilla Firefox 

 
29. У показивачке уређаје (eng. pointing device) не спада:   [1 бод] 

    a) миш      в) куглица (eng. trackball) 

    б) играчка палица (eng. joystick)  г) екран  

 
30. Број који се испоручује заједно с легално купљеним софтвером и који  [1 бод] 

је потврда оригиналности програма називамо 

a) Freeware      в) отворени код 

б) ауторско право г) идентификациони број 

софтверског производа 

 
31. Због  претње вируса не би требало:      [1 бод] 

а) рачунар спојити на Интернет или било какву другу мрежу рачунара 

б) инсталирати антивирусне програме који служе за детекцију вируса на 

рачунару 

в) отварати mail-ове и странице од непознатих пошиљалаца и аутора 

г) мењати лозинке 

 
32. Шта од наведеног није софтвер?       [1 бод] 

a) штампач      в) Windows 95 

б) Интернет прегледач    г) оперативни систем 

 
33. У најчешће здравствене проблеме повезане са коришћењем рачунара не  [1 бод] 

убрајамо: 

а) уганућа (ишчашења)    в) оштећење вида  

б) проблеме с кичмом      г) заразу вирусима 
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34. Ситуације када рачунар није прикладнији за обављање послова од   [1 бод] 

  човека:  

  а) задаци који се понављају и лако аутоматизују 

  б) математичке операције 

  в) схватање контекста ситуације 

  г) опасне ситуације  

 
35.  У предности рада на даљину не спада:     [1 бод] 

а) смањено време путовања на посао или уопште није потребно 

б) недостатак људског контакта 

в) већа могућност за концентрисање на посао 

г) флексибилно радно време 

 
36. Међу симптоме рачунара зараженог вирусом не спада:   [1 бод] 

а) успорени рад   в) престанак одзива на команде  

б) убрзани рад г) рушење и поновно покретање  

оперативног система 

 
37. Монитор је:         [1 бод] 

   а) улазни уређај    в) улазни и излазни уређај 

    б) излазни уређај    г) ниједан од наведених одговора 

 
38. Које од наведеног употребљавамо за сигурно гашење рачунара?  [1 бод] 

a) Control Panel   в) My Computer 

   б) изборник Start   г) Internet Explorer или Mozilla Firefox 

 
39. Коју функцију има заштитни зид (Firewall)?  [1 бод] 

а) организује софтвер инсталиран на рачунар   

б) креира комплексну документацију  

в) надзире и омогућава контролу долазног и/или одлазног промета података 

г) омогућава сложене књиговодствене прорачуне 

 
40. Једна од предности е-маил-а:       [1 бод] 

   а) ради од 9 до 17h сваки дан    в) омогућава контакт лицем у лице 

б) доступан је 24 сата дневно г) вируси се најчешће шире путем 

прилога у е-пошти 

 

 УКУПНО БОДОВА 40 
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Овај пример испита је намењен за учење уз материјале 

објављене на следећим линковима: 

 

* Скрипта:  

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Osnovni pojmovi informacione i komunikacione tehnologije skripta.pdf  

 

* Приручник: 

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf  

 

 

* Видео-презентација која приказује решавање примера испита:  

http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-modul-1/  

 

* Квизови који корисници/це сами решавају: 

 http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz1/  

 http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz2/  

 http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz3/    

 

(за отварање линка који се налази унутар .pdf документа притисните леву типку миша на горе 

наведени линк. Веб страница на коју линк показује ће се отворити у Интернет прегледачу који 

имате инсталиран на компјутеру.)  

  

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Osnovni%20pojmovi%20informacione%20i%20komunikacione%20tehnologije%20skripta.pdf
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-modul-1/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz1/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz2/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz3/
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Општи услови коришћења: 

Веб страницу www.ITdesk.info је покренуло удружење „Отворено друштво за 

размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на 

слободан приступ информацијама те људског права на едукацију. 

Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате 

ништа у њему! 

Над свим програмима и услугама наведеним на веб страници ITdesk Home на веб адреси 

ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори/це. Microsoft, Windows, и Windowsxx су 

регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 

коришћени на ITdesk Home веб страницама су искључиво власништво њихових власника/ца. 

Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо 

контактирајте ауторе/ице дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на 

info@ITdesk.info.  

___________________________________ 

Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info team НИЈЕ 

одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб 

страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих 

доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену 

одговорност. Такође, ITdesk.info team не гарантује: 

 да је садржај на овим веб страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку сврху, 

 да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида, 

 да ће бити одговарајући за ваше потребе, 

 да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни 

знак или остала права неке треће стране. 

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб 

страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових веб страница и веб услуга. ITdesk.info 

team није одговоран вама, ни трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, 

индиректна, случајна или последична, повезана са или произлазећа из ваше употребе, погрешне 

употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може бити базирано на 

гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, независно од наше 

обавештености о могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности. 

Прихватање ограничења наше одговорности нужан је предуслов коришћења ових веб страница 

и веб услуга. 

Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info су 

наведени само за едукативне сврхе или као пример те ми, на било који начин, не преферирамо 

наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки наведени софтвер 

преферирамо у односу на други, који се спомиње или не спомиње у материјалима, сматраће се 

као лажни исказ. Нашу директну и безрезервну подршку имају једино софтвери отвореног кода 

(open source) који омогућују корисницима/цама да без препрека постану дигитално писмени, 

користе компјутер и учествују у модерном информатичком друштву. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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