ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
Име и презиме кандидата

Пријавни број

Напомена: Испит траје 1 сат. Питања од 1 до 6 с е односе на хардвер и оперативни
систем, питања од 7 до 12 на MS Word, питања од 13 до 17 на МS Excel, а питања од 18 до
20 на MS Power Point. На с в а к о питање п о с т о ј и тачно један тачан одговор међу
понуђеним, а сваки тачан одговор вреди 2 поена. При оцењивању у обзир ће се узимати
само одговори који су заокружени мастилом, а неће се узимати у обзир питања са више
заокружених одговора. Нема негативних поена. Забрањено је разговарати са другим
кандидатима, користити мобилни телефон и недозвољена помоћна средства.
1.

1 KB је:
a. 1000 бајтова.
b. 1016 бајтова.
c. 1024 бајта.
d. 1048 бајтова.
e. 1092 бајта.

2.

Који програм у оперативном систему
Windows
обезбеђује
организовање
података на рачунару и манипулацију
датотекама и фолдерима?
a. Control Panel.
b. Disk Defragmenter.
c. Windows Explorer.
d. Windows Navigator.
e. Desktop.

3.

Када се на екрану појави дијалог
приказан на слици, у току је

a.
b.
c.
d.
e.
4.

брисање датотека.
копирање датотека.
форматирање хард диск-а.
слање e-mail-а са pdf датотеком
у прилогу (attachment-у).
слање fax-а.

Колико функцијских тастера се налази
на тастатури?
a. 12.
b. 11.
c. 10.
d.
9.
e.
8.

5.

Максимална количина информација
(уобичајена) која може да се складишти
на CD-у је
a. 4,7 Gb.
b. 700 Mb.
c. 120 Mb.
d. 1,4 Mb.
e. 1,2 Mb.

6.

Која пречица омогућава да се обрише
датотека без слања у Recycle Bin?
a. Ctrl+Shift+Del.
b. Alt+Del.
c. Ctrl+Del.
d. Alt+Ctrl+Del.
e. Shift+Del.

7.

Дугме
се у MS Word–у
2007 појављује
a. на картици Home.
b. након притиска на MS Office дугме.
c. на картици Review.
d. у палети алата Quick Access .
e. на картици Insert.

8.

На слици је део Word–ове картице
a. Page Layout.
b. Home.
c. Paragraph.
d. Insert.
e. View

9. Који симбол означава крај пасуса, када
је укључено дугме Show/Hide?
a. ◄
b. →
c.
¶
d.
¬
e.
*

10. Након притиска на дугме на слици
појављују се опције:
a. Margins, Columns.
b. Normal, Wide.
c. Letter, A4, A5.
d. Portrait, Landscape.
e. Vertical, Horizontal.
11. Резултат пречице Ctrl+A са тастатуре, у
програму Word је
a. селекција читавог текста.
b. прелазак на следећу страну.
c. промена боје фонта.
d. уметање симбола @.
e. уметање слова A.
12. Дугме са картице Page Layout приказано
на слици омогућава
a. уметање једноставних
облика у документ.
b. подешавање ширине увлачења
пасуса.
c. поравнање објеката на страници.
d. подешавање ширине маргина.
e. бојење странице.
13. Пресек реда и колоне у Excel-овом
радном листу назива се:
a. податак.
b. поље.
c. једначина.
d. ћелија.
e. лабела.
14. Наредба Hide из контекстног менија
колоне радног листа
a. уклања обележену колону из
листа.
b. подешава ширину колоне.
c. чини обележену колону
невидљивом.
d. брише садржај колоне.
e. подешава фонт у колони.
15.

Уз помоћ дугмета
са картице Data,
низ бројева се
a. трансформише у слова.
b.
сортира у опадајућем поретку.
c.
филтрира на одређени начин.
d.
сортира у растућем поретку.
e.
брише.

16. Садржај ћелије А1 је 2, а ћелије А2 је 5.
Ако се селектују обе и повлачи ручица
попуне све до ћелије А5, који ће бити
садржај ћелија А3, А4 и А5?
а. 2, 5, 2.
b. 5, 5, 5.
c. 8, 10, 13.
d. 8, 11, 14.
e. Ниједан од претходних одговора.
17. Ако је дата табела на слици резултат
формуле =max(B1:B5)*min(B1:B5) је
a. 11.
b.
0.
c. 24.
d. #NUM!
e. 18,3.

18. MS PowerPoint је програм намењен за
a. креирање Web страница.
b. креирање и приказивање видео
записа.
c. обраду текста.
d. креирање и приказивање
презентација.
e. обраду табела.
19. Да би се креирала презентација на
основу шаблона, након притиска на
Office дугме треба изабрати New, па
затим
a. Blank and Recent.
b. Installed Templates.
c. Installed Themes.
d. Create Templates.
e. New Blank.

20. При анимацији објеката у PowerPoint-у,
листа на слици се појављује након притиска на
a. Format Object.
b. Remove.
c. Start Animation.
d. Slide Show.
e. Add Effect.

