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Предговор

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем
информационе технологије (ИТ), што је резултирало великом
зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и
компетентношћу особе у ИТ подручју. И премда та зависност
расте из дана у дан, људско право на образовање и
информације није проширено и на ИТ 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 рачунарско 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-a, Организације за економски развој
и сарадњу (OECD) и осталих релевантних институција, још увек
постоје групе људи са отежаним приступом основном
рачунарском образовању (нпр. особе с инвалидитетом, особе с
потешкоћама у учењу, радници мигранти, незапослене особе,
особе које живе на удаљеним местима где немају приступ
рачунарској едукацији).
Ове скрипте, заједно с осталим материјалом објављеним на
страници ITdesk.info, представљају наш допринос реализацији и
промоцији људског права на едукацију и информације у ИТ
подручју. Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи у
савладавању основних рачунарских вештина и са том надом
желимо Вам да научите што више и тако постанете активни члан
модерног ИТ друштва.
Искрено Ваши,
ITdesk.info тим
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1.

Отворену датотеку ideja projekta.docx сачувајте под
новим именом itdesk.docx на истом месту.

[1 бод]

2.

Наставите да користите датотеку itdesk.docx.
Означите САВ текст у документу.
Промените врсту фонта у Calibri и величину фонта на 11.

[1 бод]

3.

Пронађите насловни текст ideja projekta itdesk.info.
Обликујте овај текст тако да сва слова промените у велика.

[1 бод]

4.

Обликујте овај текст тако да га подвучете, подебљате
и центрирате.

[1 бод]

5.

У подножје документа уметните десно поравнато поље које
приказује данашњи датум.

[1 бод]

6.

На првој страници пронађите део текста који почиње са
„Računalno opismenjavanje“ и завршава са „osnovnog rada na
računalu“. Поравнајте га обострано.

[1 бод]

7.

Користећи алатку Замени (Replace), промените текст
OpenOffice.org у Open Office.

[1 бод]

8.

Промените ширину размака између одломака на 12 pt иза
(након) сваког одломка.

[1 бод]

9.

Наставите да користите датотеку itdesk.docx.
Направите нови одломак такав да на почетку реченице стоји:
„U prvom redu, projekt...“.

[1 бод]

10.

Пронађите текст CILJEVI PROJEKTA: на другој страници.
Тамо примените стил одломка boldblue.

[1 бод]

11.

Пронађите листу у тексту која почиње са : „promoviranje
[1 бод]
besplatnih“ и завршава са: „informacijama i edukaciji“ на другој
страници. Промените листу у нумерисану листу. Нека нумерисане
ознаке буду слова А, Б и В.

12.

Избришите прелом странице између страница 1 и 2 у документу,
сачувајте датотеку користећи исто име и затим је затворите.

[1 бод]
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13.

Отворите датотеку prezentacije.
[1 бод]
Одмах након текста „DOSTUPNE PREZENTACIJE…“ креирајте табелу.
Побрините се да табела има две колоне и седам редова.

14.

Промените ширину прве колоне на тачно 4 центиметра, а ширину [1 бод]
друге колоне на 10 центиметара.

15.

Унесите следеће податке у табелу:
[1 бод]
Модул 1
Основе Информационе технологије
Модул 2
Коришћење рачунара и управљање датотекама
Модул 3
Обрада текста
Модул 4
Таблични калкулатори
Модул 5
Базе података
Модул 6
Презентације
Модул 7
Информације и комуникације

16.

Наставите да користите табелу.
Додајте двоструки обруб од 3/4 pt свим ћелијама у табели.

17.

Отворите датотеку itdesk.docx и нађите текст „CILJEVI PROJEKTA:“. [1 бод]
Копирајте обликовање тог текста и примените га на сав текст у првој
колони (Модул 1, Модул 2, Модул 3,…) табеле у датотеци prezentacije.

18.

Наставите да користите табелу. Уклоните ефекат Сенка (Shadow) [1 бод]
са текста у првој колони и поравнајте на десно ЦЕО текст у другој колони.

19.

Испуните ћелије прве колоне жутом бојом а друге плавом.
[1 бод]
Промените горње, доње, леве и десне маргине у документу на 3 цм.
Сачувајте (користећи исто име) и затворите датотеку.

20.

Отворите датотеку pismo.docx.
Пронађите слику ITdesk.info на дну прве странице.
Преместите је на врх странице.

[1 бод]

21.

Наслов „Obavijest o kupcu“ обликујте тако да пребаците сва
слова у велика слова и подвуците га.

[1 бод]

22.

Вратите се на слику.
Промените висину слике на 1.5 центиметар.

[1 бод]

23.

У подножје документа унесите ITdesk.info на леву страну и датум [1 бод]
на десну страну.

[1 бод]
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24.

Сачувајте документ користећи исто име датотеке pisma.docx.
Иштампајте један примерак прве странице.

[1 бод]

25.

Направићете циркуларна писма.
[3 бода]
Користите одговарајућу алатку у апликацији.
Користите датотеку pisma.docx као полазни документ за писма.
Извор података се налази у датотеци polaznici.docx.
Промените текст имена и адресе на врху писма у одговарајућа поља
и завршите спајање циркуларних писама.

26.

Сачувајте новоспојени документ као poziv.docx и затворите га,
као и све остале отворене документе.

27.

Отворите датотеку letter.docx. Промените језик у енглески и
[1 бод]
проверите има ли каквих правописних грешака користећи
одговарајућу алатку у апликацији. Исправите грешке где је потребно.
Сачувајте и затворите документ.

28.

Отворите датотеку звану primer.docx.
Примените графичке ознаке на текст листе од „matična ploča“ до
„universal serial bus“ (цео текст осим првог реда).

[1 бод]

29.

Поставите један леви табулатор на 3.5 цм и примените га на све
редове текста од „čvrsti disk“ до „optički diskovi (CD, DVD)“.

[1 бод]

30.

Поставите један средишњи табулатор на 6 цм и примените га на
све редове текста од „paralelni priključak“ до „(Universal Serial
Bus)“. Сачувајте и затворите документ.

[1 бод]

УКУПНО БОДОВА

32

[1 бод]
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Оваj пример испита је намењен за учење уз материјале
објављене на следећим линковима:

* Скрипта:
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Microsoft Word 2010 skripta.pdf

* Приручник:
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_obrada_teksta_microsoft_word_2010.pdf

* Видео-презентација која приказује решавање примера испита:
http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-obrada-teksta/

На линковима испод се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови)
овог модула на хрватском који још нису локализовани.

* Видео презентације које приказују рад у Microsoft Word 2010:





http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-3/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-4/

* Квизеви који корисници сами решавају:




http://www.itdesk.info/hrvatski/obrada-teksta-kviz-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/obrada-teksta-kviz-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/obrada-teksta-kviz-3/

(за отварање линка који се налази унутар .pdf документа само притисните леви тастер
миша на један од наведених линкова. Веб страница на коју линк показује ће се
отворити у интернет претраживачу којег имате инсталираног на рачунару.)
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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 као и 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. Microsoft, Windows, i Windowsxx су
регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштићени знаци
коришћени на ITdesk Home веб страницама су искључиво власништво њихових власника.
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо
контактирајте ауторе дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на info@itdesk.info.
Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info тим 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 тим 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
тим није одговоран вама, нити трећим особама за било коју насталу штету, била она директна,
индиректна, случајна или последична, повезана са или произашла 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, ослабађамо се сваке одговорности.
Прихватање ограничења наше одговорности неопходан је предуслов коришћења ових веб
страница и веб услуга.
Сав софтвер наведен у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info је
наведен само за едукативне сврхе или као пример, стога ми, на било који начин, не
преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки
наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у
материјалима, сматраће се као лажни исказ. Нашу директну и безрезевну подршку има једино
софтвер отвореног кода (open source) који омогућује корисницима да без препрека постану
дигитално писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву.
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