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1. Рачунарске технологије (енгл. Computer technology) су: 
А) информациони систем са компонентама; 
Б) производња и повезивање хардверских делова рачунара; 
Ц) рачунарска област везана за практичну примену рачунара. 

 
2. Рачунарство је: 

А) примењена наука која је основ за сервисирање, где је од значаја брзина замене 
делова; 

Б) производња и повезивање хардверских делова рачунара; 
Ц) теоријска наука везана за развој архитектуре рачунарског хардвера и 

софтвера. 
 

3. Разумевање приципа и примену рачунара чини: 
А) информатику; 
Б) електронско пословање; 
Ц) рачунарску писменост. 

 
4. Kомпајлер (енгл. Compiler) је: 

А) системски програм који преводи на машински језик; 
Б) системски програм који преводи са машинског језика; 
Ц) системски програм који преводи на енглески језик. 

 
5. Које су то три основне рачунарске области? 

А) Рачунари, информациони системи и рачунарске технологије. 
Б) Рачунарско инжењерство, рачунарске науке и рачунарске технологије. 
Ц) Рачунарска аутоматизација пословних процеса, рачунарске технологије и 

рачунарска обрада података. 
 

6. Подаци су:  
А) регистроване чињенице, ознаке или запажања настала током неког процеса; 
Б) регистроване информације које инфорамтичар користи приликом коришћења 

рачунара; 
Ц) све оно што је записано на хард диску. 

 
7. Pеч баг (engl. Bug) је синоним за:  

А) грешку у програму; 
Б) подизање оперативног система; 
Ц) гашење рачунара. 

 
8. Абакус је: 

А) први електронски рачунар; 
Б) популаран микропроцесор нове генерацијe; 
Ц) група помагала слична данашњој рачунаљки. 

 
9. Допринос енглеског математичара Чарлса Бебиџа је: 

А) развој математичког софтвера; 
Б) дигитална алгебра (0 и 1); 
Ц) развoj аутоматске механичке диферентне машине. 

 
10. Први успешан електронски рачунар се звао: 

А) IBM; 
Б) ENIAC; 
Ц) UNIVAC. 
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11. Системски програм који омогућава уношење и измену текста програма је познат 
под називом: 

А) преводилац; 
Б) компајлер; 
Ц) едитор. 

 
12. Скраћеница BIT означава: 

А) binary decade; 
Б) binary digit; 
Ц) binary domen. 

 
13. Подела рачунара на вишекорисничке и једнокорисничке је са становишта: 

А) примене у индустрији; 
Б) броја наредби; 
Ц) броја корисника. 

 
14. Разлика између „скупа инструкција за извршавање неке обраде“ и „програма“ је: 

А) у начину процесирања података; 
Б) у начину процесирања адреса и података; 
Ц) нема разлике. 

 
15. Разлика између паралелних и СИМД рачунара је: 

А) у начину памћења података; 
Б) у начину процесирања адреса и података; 
Ц) нема разлике. 

 
16. Колико различитих комбинација нула и јединица може да има један бајт? 

А) 256 
Б) 265-1 
Ц) 256-1 

 
17. Бајт се користи за изражавање: 

А) брзине меморије; 
Б) капацитета меморије и дискова; 
Ц) циклуса меморије. 

 
18. Програмирање је: 

А) скуп инструкција за извршавање неке обраде; 
Б) машина за обраду података која решава велики број различитих проблема; 
Ц) поступак решавања проблема рашчлањивањем на једноставније кораке а 

затим се за сваки корак пише одговарајућа наредба коју рачунар треба да 
изврши. 

 
19. Време приступа меморији је: 

А) време које протекне док се меморија не попуни подацима; 
Б) време које протекне док се меморији не приступи са периферије рачунара; 
Ц) време које протекне од тренутка обраћања меморији, ради добијања податка, 

до тренутка добијања податка из меморије. 
 

20. Једна бајт представља: 
А) 8 битова; 
Б) 256 битова; 
Ц) 1024 бита. 
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21. Физичке уређаје рачунарског система представља: 
А) софтвер; 
Б) монитор, скенер и штампач; 
Ц) хардвер. 

 
22. Податке, адресе и контролне сигнале преноси: 

А) процесор или контролер; 
Б) магистрала; 
Ц) диск и слотови на магнетној плочи. 

 
23. Уређај који се прикључује на рачунар (нпр., штампач) мора да има одговарајући 

програм који се зове? 
А) Едитор. 
Б) Микрокод. 
Ц) Драјвер. 

 
24. Типови спољних меморија су: 

А) са директним приступом и са секвенцијалним приступом; 
Б) дискете и дискови; 
Ц) носеће и фиксне. 

 
25. ASCII представља: 

А) најпознатију магистралу; 
Б) најпознатији први рачунар; 
Ц) најпознатији код. 

 
26. Намена аритметичко-логичке јединице је: 

А) пренос података за израчунавање логичких операција; 
Б) извођење сабирања, одузимања, множења, дељења и операција поређења; 
Ц) израчунавање математичких функција (тригонометријске, експоненцијалне, 

итд). 
 

27. Оперативни системи са тачке гледишта броја програма који могу истовремено 
да буду у централној меморији могу бити: 

А) монопрограмски и мултипрограмски; 
Б) кеш подржани и виртуелни; 
Ц) виртуелни и програмски. 

 
28. Техника коју користи оперативни систем да управља локацијама сегментираног 

програма назива се: 
А) техника за смањење меморије; 
Б) виртелна меморија; 
Ц) бекаповање података. 

 
29. За тражење грешака у извршном програму користи се програм који се зове: 

А) дибагер (енгл. Debugger); 
Б) ерор дизајнер (engl. Error-designer); 
Ц) компајлер (engl. Compiler). 

 
30. Звучна картица се прикључује на рачунар преко: 

А) утичнице на магистрали; 
Б) напонског кабла; 
Ц) меморије. 


