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Предговор

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем
информационих технологија (ИТ), што је резултирало великом
зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и компетенцијама
особе у подручју ИТ. И премда та зависност расте из дана у дан,
људско право на образовање и информације није проширено и
на подручје ИТ. 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 суделовати у модерном друштву, особа без прилике,
и упркос признатој неопходности и корисности инклузивне
информатичке писмености, од стране Европске комисије, Унеска,
ОЕЦДа и осталих битних 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).
Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеним на
страници ИТдеск.инфо, представља наш допринос реализацији и
промоцији људског права на образовање и информације у
подручју ИТ. 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
чланови модерног информатички писменог друштва.
Искрено ваши,
ITdesk.info team
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1.

2.

У отвореној бази података primer_ispita_modul_5.accdb
направите нову табелу и именујте је у „Proizvođači".

[1 бод]

Табелу „Proizvođači“ обликујте тако да има три поља и следећа
својства:

[1 бод]

Име поља
ИД произвођача
Име произвођача
Попуст

3.

4.

Тип података
AutoNumber
Text
Number

Величина поља или облик
Long Integer
25
Percent/Single/0 decimal places

Поље ID Proizvođača поставите као примарни кључ, те
сачувајте табелу под именом Proizvođači.

[1 бод]

Унесите у табелу следеће податке:

[2 бода]

ИД
произвођача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Име произвођача

Попуст

Intel
AMD
Gigabyte
MSI
Zotac
WD
Hitachi
Seagate
Toshiba
A-Data
Apacer
LG
TakeMS
Transcend

9%
5%
12%
0%
6%
16%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
4%
4%

5.

Сачувајте и затворите табелу Proizvođači, те отворите табелу Kupci.

[1 бод]

6.

Померите поље Prezime на место између поља Ime и Grad.

[1 бод]

7.

Поље ID Kupca поставите као примарни кључ те сачувајте и
затворите табелу Kupci.

[1 бод]
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8.

Отворите табелу Proizvodi. Промените ширину поља
Proizvod тако да се у пољу види цео текст. На сва остала
поља примените ширину 12 пт.

[1 бод]

9.

Поставите поље ID Proizvoda као примарни кључ.

[1 бод]

10.

Сачувајте и затворите табелу Proizvod, те отворите табелу
Prodaje. Поставите поље ID као примарни кључ, те сачувајте и
затворите табелу.

[1 бод]

Користећи сва поља из табеле Kupci направите упит који ће
приказати све купце из Загреба. Сачувајте упит као Kupci-Zagreb,
те га затворите.

[1 бод]

Користећи сва поља из табеле Proizvodi направите упит који
ће приказати све производе WD чија је цена изнад 1000 дин.
Сачувајте упит као WD-high и затворите га.

[1 бод]

Користећи Чаробњака за обрасце направите образац користећи
сва поља из табеле Kupci.

[1 бод]

11.

12.

13.

14.

У образац унесите новог купца: Игора Симића из Новог Сада,
који је прву куповину обавио данас, а телефон за контакт му је 021/1234-567.
Сачувајте образац као Novi kupci и затворите га.
[1 бод]

15.

Направите образац за сва поља из табеле Proizvodi.

16.

Примените условно обликовање на поље Cijena. Услов нека буде мање
или једнако 800 дин, обликовање: црна испуна с жутом бојом фонта.
Сачувајте образац под именом Novi Proizvodi и затворите образац. [1 бод]

17.

Направите извештај користећи поља Ime, Prezime, и Prva kupnja
из табеле Kupci. Нека подаци буду сортирани абецедним редом
поља Prezime, од А до З.

[1 бод]

[1 бод]
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18.

Избришите поља из подножја странице, те сачувајте извештај
под именом Lista Kupaca.

[1 бод]

Направите релације (везе) између табела Kupci и Prodaje, те
Prodaje и Proizvodi. За прву, користите поља ID Kupca, за
другу ID Proizvoda.

[1 бод]

20.

За прву везу, примените референтну целовитост.

[1 бод]

21.

Од поља Ime и Prezime из табеле Kupci, Proizvod из табеле Proizvodi,
те Količina из табеле Prodaje направите упит који приказује који је купац
што купио, колика је цена и количину. Сачувајте упит као Prodaja. [1 бод]

22.

Прилагодите горњи упит тако да приказује само куповине
од 1000 дин навише. Затворите упит, без чувања.

[1 бод]

Отворите поново упит Prodaja. Сортирајте га према цени,
од највеће до најмање.

[1 бод]

24.

Филтрирајте упит по количини, услов нека буде „је 1“.

[1 бод]

25.

Направите образац користећи иста поља као у питању 21. Изглед
нека буде ступчасти, по табели Prodaje. Сачувајте образац (под
било којим именом) и затворите га.

[1 бод]

19.

23.

26.

Направите и извештај користећи иста поља као у питањима 21. и 25. [1 бод]

27.

У извештај уметните поља за укупну потрошњу сваког купца.
Обликујте поља тако да их испуните црном бојом, и промените боју
фонта у жуту. Прилагодите ширину поља (смањите поља Ime и
Prezime, повећајте поље Proizvodi). Сачувајте извештај као
Lista prodaja и затворите га.
[3 бода]

28.

Одштампајте извештај Lista Prodajaпреко штампача, или, ако није доступан,
као датотеку за штампање користите име lista_prodaja.pdf.
[1 бод]

УКУПНО БОДОВА
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Овај пример испита намењен је учењу уз материјале
објављене на следећим линковима:

* Скрипта:
www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Microsoft Access 2010 skripta.pdf
* Приручник:
www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_baze_podataka_microsoft_access_2010.pdf

* Видео презентација која приказује решавање примера испита модула 5 се налази
на линку: www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-baze-podataka/

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 Access 2010 су на следећим
линковима:
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-1/
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-2/
* Квизови који корисници сами решавају:
 www.itdesk.info/hrvatski/baze-podataka-kviz-1/
 www.itdesk.info/hrvatski/baze-podataka-kviz-1/

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 покренула је удруга „Отворено друштво за
размјену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на
слободан приступ информацијама и људског права на образовање.
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 знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци
коришћени на веб страницама ITdesk Home власништво су искључиво њихових власника.
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма молимо да
контактирате са ауторима дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на
info@itdesk.info.
___________________________________
Ове веб странице садрже линкове ка другим веб страницама или изворима. ITdesk.info team
НИЈЕ одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који се на тим
веб страницама/изворима нуде, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих
доступан, могућност употребе или тачност садржаја. Линкове користите на властиту
одговорност. Такође, ITdesk.info team не гарантује:





да је садржај на овим веб страницама без грешака или погодан за сваку сврху,
да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без погрешака или прекида,
да ће одговарати вашим потребама,
да примена 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 истих. ITdesk.info team није одговоран
вама, нити трећим особама, за било коју насталу штету, била она директна, индиректна,
случајна или последична, повезана с вашом употребом или произлазила из 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
наведени су само за едукативне сврхе или као пример те ми, на било који начин, не
преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било која изјава да неки
наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у
материјалима, сматраће се лажним исказом. Нашу једнаку и безрезервну подршку имају само
софтвери отвореног кода (open source) који омогућују корисницима да без препрека постану
дигитално писмени, користе рачунар и суделују у модерном информатичком друштву.
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