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СПИСАК ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ 
 

1. Шта је Mainframe? 

Mainframe је веома брз рачунар великих габаритних димензија. 

 

2. Где се користи Mainframe и које су његове одлике? 

Користи се у великим фирмама и организацијама, а одликује се тиме што може да опслужи више 
корисника, са великом поузданошћу и може да обради велике количине података. 

 

3. Шта је Palmtop? 

То су рачунари мањих габаритних димензија и слабијих карактеристика од лаптоп рачунара. 

 

4. Шта PDA рачунари користе за управљање? 

Користе специјалну оловку. 

 

5. Основна функција умрежених рачунара? 

Умрежени рачунари су међусобно повезани и могу размењивати податке и ресурсе. 

 

6. Шта спада у основне делове рачунара? 

Основни делови рачунара су улазна јединица, процесорска јединица, јединица за складиштење 
података, меморија и излазна јединица. 

 

7. Шта је ROM-BIOS? 

Налази се на матичној плочи, проверава исправост функционисања рачунара и учитава оперативни 
систем у RAM меморију са хард диска. 
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8. Чему служе портови? 

Служе за једноставно и брзо повезивање улазних и излазних уређаја (периферија) у које спадају: 
монитор, миш, тастатура, штампач, скенер, екстерни хард дискови и сл. 

 

9. Шта спада у улазне уређаје? 

Улазни уређаји су: миш, тастатура, скенер, микрофон, фотоапарат, Touch Pad, Joystick, Web 
камера,... 

 

10. Шта спада у излазне уређаје? 

Излазни уређаји су: монитори, штампачи, плотери, скенери, пројектори,... 

 

11. Шта је bit и шта представља (чиме је изражен)? 

Bit је најмања јединица за количину информације и изражен је једном јединицом и нулом. 

 

12. Шта представљају рачунарске мреже? 

Рачунарске мреже се састоје од два или више рачунара и других међусобно повезаних уређаја и 
омогућавају размену информација и података. 

 

13. Опишите локалну мрежу рачунара? 

Рачунар који размењује фајлове са другим рачунарима умреженим у истој згради представља 
локалну мрежу. 

 

14. Шта је мултитаскинг? 

Мултитаскинг је могућност извршавања више програма истовремено. 

 

15. Шта је World Wide Web (WWW)? 

World Wide Web је интернет сервис који подржава документе који су форматирани на језику HTML 
(Hypertext Markup Language). 

 

16. Шта је e-banking? 

Обављање финансијских трансакција преко интернета се назива e-banking. 

 

17. За шта се користи Java Script језик? 

Java Script је динамички скрипт језик који се може користити приликом креирања статичких HTML 
страна. 
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18. Шта представља основни елемент рачунара? 

Основни елемент рачунара, који се често зове “мозак“ рачунара је микропроцесор или централна 
процесорска јединица (Central Processing Unit). 

 

19. Шта су меморије? 

Меморије су електронски склопови у које се може уписати и из којих се може читати информација. 

 

20. Шта је GUI (Graphical User Interface)? 

GUI (Graphical User Interface) је коришћење графичког корисничког интерфејса. 

 

21. Чему служе пројектори? 

Пројектoри се користе за приказ слике са монитора на платну, зиду или табли. 

 

22. Шта је плотер? 

Плотер је сличан штампачу али може штампати велике формате. 

 

23. Помоћу чега се ствара слика која се приказује на монитору? 

Помоћу графичких или видео електронских кола који су постављени на посебној картици а некад 
се налазе на самој матичној плочи. 

 

24. Набројте све фазе у софтверско инжењерској методологији? 

Постоје четири основне фазе у софтверско инжењерској методологији: анализа, дизајн, 
имплементација и тестирање. 

 

25. Шта је то метрополитен рачунарска мрежа? 

Метрополитен рачунарска мрежа, чини сложену мрежу међусобно повезаних LAN мрежа на 
територији једног града, при чему се конекција остварује сталним телефонским линијама или 
специјалним дигиталним линијама. 

 

26. Шта представља WAN(Wide Area Network)? 

WAN(Wide Area Network) је рачунарска мрежа у којој су рачунари распоређени на неколико 
удаљених локација. 

 

27. Шта је ISDN (Integrated Services Data Network)? 

ISDN (Integrated Services Data Network) је бржа телефонска комуникација у односу на јавну 
телефонску мрежу PSTN (Public Switched Telephone Network) која представља врсту 
комуникационе технологије. 
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28. Шта је RSI (Repetive Stress Injury)? 

Непоштовање правила о безбедности, сигурности и заштити приликом коришћења рачунара 
доводи до RSI (Repetive Stress Injury), односно оштећења услед електромагнетног зрачења, истих 
покрета зглобова у случају рада мишем или дужег непрекидног рада на рачунару. 

 

29. Која је улога уређаја за пренапонску заштиту (UPS)? 

Уређај за пренапонску заштиту штити рачунар од сметњи услед промене напона електричне мреже. 

 

30. Kолико нивоа програмских језика постоји и који су? 

Постоји два нивоа програмских језика, а они се уопштено могу поделити у језике ниског и високог 
нивоа. 

 

31. Шта је машински језик? 

Машински језик се налази на најнижем нивоу, и оперише са нулама и јединицама, које се користе за 
комуникацију са интерним наредбама микропроцесора. 

 

32. За шта се користе језички процесори? 

Језички процесори се користе за превођење, са виших програмских језика на ниже. 

 

33. Шта су интерпретери или ансемблери? 

Интерпретери или ансемблери су програми који команде написане језиком вишег нивоа, преводе у 
машински језик. 

 

34. Како преводи интерпретер, а како компајлер? 

Приликом извршавања програма, интерпретер преводи изворни код ред по ред, за разлику од 
компајлера који врши превођење целог изворног кода у извршну датотеку. 

 

35. Наведите поделу програма и наведите који програми спадају у апликативне 
програме? 

Програми се деле на системске и апликативне. Програми за обраду текста и табеларне калкулације 
спадају у апликативне програме. 

 

36. Шта је клијент/сервер рачунарска мрежа? 

Врста рачунарске мреже код које се на серверу налазе главни ресурси, а други хостови који су 
клијенти, користе те ресурсе, назива се клијент/сервер мрежа. 
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37. Шта је КЕШ меморија и где се налази у рачунару? 

Између процесора и главне меморије, као интелигентна пратећа електроника се користи кеш 
меморија, за привремено смештање података које процесор користи. 

 

38. Шта представља електронска трговина? 

Појам електронске трговине се односи на процес куповине и продаје производа или услуга преко 
електронских мрежа. 

 

39. Шта је FTP (File Transfer Protocol)? 

FTP или File Transfer протокол дефинише начин на који се преносе подаци између рачунара преко 
интернета. 

 

40. Шта је HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)? 

HTTP или HyperText Transfer Protocol је протокол који дефинише начин преноса података са 
интернет презентације на рачунар корисника. 

 

41. Дефинишите појам e-mail? 

E-mail сервис је најјефтинији начин комуникације са људима у било ком делу света, и он обезбеђује 
слање и примање порука. 

 

42. Дефинишите појам Newsgroup? 

Newsgroups је сервис за примање вести или узимање учешћа у дискусионим групама. 

 

43. Шта је Web server? 

Web сервер представља моћан рачунар који се одликује великом брзином, великим капацитетом 
меморије, који мора да буде непрекидно прикључен на интернет због приступа његовим 
садржајима. 

 

44. Шта су то Cookies? 

Cookies су веома мали текстуални фајлови на хард диску, који садрже базичне информације о 
посетиоцу Web site-a. 

 

45. Шта је Browser? Набројте све које знате? 

Browser је програм за преглед web презентација. Најпознатији претраживачи интернет презентација 
су Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,… 
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46. Шта је Web site? 

Место на коме су ускладиштени подаци, видео и аудио садржај се назива Web site. 

 

47. Шта је URL (Uniform Resource Locator)? 

Адреса приступа одређеној Wеб локацији се назива URL (Uniform Resource Locator). 

 

48. Шта је Hyperlink? 

Hyperlink је део слике или текста који води до других web страница. 

 

49. Шта је Firewall? 

Firewall представља безбедносни систем који штити приступ неовлашћеним лицима да уђу у 
локалну мрежу компаније. 

 

50. Шта је Home Page? 

Home Page је адреса wеб сајта која ће се прва отворити приликом покретања одређеног 
претраживача. 

 

51. Шта су магистрале? 

Основна улога магистрала или сабирница које се састоје од скупа електричних проводника, се 
састоји у повезивању делова рачунарског система или неких његових целина 

 

52. Шта је адресна магистрала? 

Адресна магистрала додељује сваком улазно-излазном порту, меморијској локацији и другим 
регистрима сопствену адресу, и њен основни задатак се састоји у означавању извора или 
дестинације података 

 

53. Шта је мрежна топологија? 

Топологија представља облик мреже, односно начин на који се са једног на други чвор подаци 
преносе. 

 

54. Koja je функција модема? 

Функција модема је да конвертује дигиталне сигнале у аналогне и обрнуто. 

 

55. Шта је то IP адреса? 

IP адреса је јединствена адреса сваког уређаја прикљученог на Интернет. 
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56. Који уређаји су повезани и раде преко TCP/IP (Transmision Control Protocol / 
Internet Protocol)? 

TCP/IP je обавезан за рад везе између модема и телефона. 

 

57. Дефинишите појам download, а шта upload? 

Download се односи на преузимање садржаја и података са Интернета, док је upload термин који 
означава постављање (додавање) садржаја на Интернет. 

 

58. Шта значи термин IT , за шта се користи и шта обухвата? 

IT (информационе технологије) користи се за управљање и коришћење информација. Обухвата 
компоненте рачунарског система, у ужем смислу, односно хардвер, софтвер и комуникације. 

 

59. Шта је интернет? 

Интернет је глобална мрежа повезаних рачунарских мрежа са корисницима који се налазе на свим 
деловима планете. 

 

60. Шта је Teleworking? 

Teleworking је обављање посла од куће уз комуникацију са послодавцем уз примену 
информационих технологија. 

 

61. Који је најсигурнији начин за заштиту од губљења података на рачунару? 

Прављење резервних копија, тј back-up. 

 

62. Шта је Site License, a шта demo верзија? 

Site License је право коришћења копија програма на извесном броју рачунара, а demo верзија је 
скраћена верзија програма, која се може преузети са интернета. 

 

63. Шта представља и чиме управља оперативни систем? 

Он представља спону између хардвера и софтвера. То је програм који управља ресурсима рачунара? 

 

64. Шта представља E-commerce? 

Термин E-commerce се користи када се говори о куповини и продаји робе коришћењем интернета. 

 

65. Коју функцију врши факс, а коју пријемни факс? 

Факс врши скенирање странице са подацима претварајући је у дигитални облик, а пријемни факс 
насупрот томе претвара дигитални сигнал у слику. 
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66. Шта је UPS (Uninterruptible Power Supply)? 

UPS je уређај који има батерије и који обезбеђује непрекидно напајање електричном енергијом. 

 

67. Шта је Access Rights? 

Moгућност коришћења ресурса од стране корисника на рачунарској мрежи или серверу се зове 
Access Rights. 

 

68. Шта обухвата хардвер? 

Хардвер обухвата физичке, видљиве делове рачунара, а ту спадају: миш, тастатура, матична плоча, 
меморија, процесор, модем, монитор, штампач, хард диск, RAM меморија, сл. 

 

69. Шта представља појам Екстранет? 

Екстранет је у вези са коришћењем ресурса фирме, запослених који се налазе на удањеним 
локацијама преко интернет технологије, тј. чини проширење интранета који омогућава 
комуницирање са корисницима ван интернета. 

 

70. Шта је Distance Learning? 

Distance Learning је учење на даљину, а развојем технике се стварају могућности за одржавање 
семинара, видео конференција и испитивање кандидата без физичког присуства. 

 

71. На ком растојању би требао да буде монитор од корисника? 

То растојање би требало да износи најмање 60cm, односно 24’’ (инча). 

 

72. Шта је freeware, а шта shareware? 

Програми који могу да се преузимају са интернета бесплатно називају се freeware, а уколико могу да 
се користе само одређено време називају се shareware. 

 

73. Шта представља софтвер? 

Софтвер представља скуп инструкција и програма који омогућавају рад рачунара. 

 

74. Шта је интранет? 

Интранет је локална мрежа рачунара повезаних на интернет? 

 

75. Шта је CBT (Comuter Based Training)? 

CBT обухвата програмске пакете у електронском облику у виду предавања, вежби и задатака који се 
примењују у едукационе сврхе, уз коришћење интерактивног приступа. 

 



9 од 11 

76. Шта је Data Protection Act? 

Регулатива која описује поступак чувања и дистрибуирања података који се налазе у електронском 
облику назива се Data Protection Act. 

 

77. Шта се назива лиценцом (End User Licence Agreement)? 

Лиценцом се назива право да корисник може да користи одређени програм. 

 

 

Питања из области HTML програмирања: 

 

1. Шта је IP адреса и од чега се састоји? 

2. Шта је WEB сервер? 

3. Шта је HTML и која му је основна намена? 

4. Напишите HTML код за креирање WEB стране, под називом „Моја прва WEB 
страна“ и поступак креирања (где треба написати/откуцати код, како сачувати и 
како отворити WEB страну и сл.? 

5. Напишите основну структуру HTML документа? 

6. Којом ознаком почиње исправно форматиран HTML код, а којом се завршава? 

7. У оквиру којих знакова се налазе све HTML ознаке? 

8. Којом ознаком се дефинишу слике на WEB страни? 

9. Набројте атрибуте који дефинишу слике на WEB страни и дајте кратак опис? 

10. Како убацити слику на WEB страну. Написати пример HTML кода? 

11. Помоћу које ознаке се праве линкови на WEB страни? 

12. Набројте атрибуте који дефинишу линк на WEB страни и дајте њихов кратак опис? 

13. Напишите пример HTML кода за дефинисање линка на WEB страни употребом 
атрибута href и дајте кратак опис поступка? 

14. Набројте атрибуте за форматирање текста и дајте њихов кратак опис? 

15. Напишите HTML код за форматирање текста у коме ћете дефинисати подебљан, 
подвучен и искошен текст, величином фонта 8, и врстом fонта Arial? 

16. У којим јединицама и на који начин се могу поставити ширина и висина табеле на 
WEB страни? 
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17. Која је HTML ознака за почетак табеле, а која за крај? 

18. Којом ознаком почиње сваки ред у табели, а којом се завршава? 

19. Којом ознаком почиње ћелија у табели, а којом се завршава? 

20. Напишите кратки HTML код за креирање табеле са три колоне и два реда са 
следећим садржајем ћелија: 

Ponedeljak Utorak Sreda 

4 časa 6 časova 2 časa 

 

21. Koja je HTML ознака за ненумерисану листу, а која за нумерисану? 

22. Креирати нумерисану листу са следећим ставкама: 

1)  Теhničko crtanje 

2)  Računarski alati 

3)  Tehnička mehanika 1 

4)  Engleski jezik 1 

5)  Matematika 1 

 

23. Креирати ненумерисану листу са следећим ставкама: 

 Теhničko crtanje 

 Računarski alati 

 Tehnička mehanika 1 

 Engleski jezik 1 

 Matematika 1 

 

 

24. Шта су то WEB форме? 

25. Koja je HTML ознака за WEB форму? 

26. Која су два стандардна дугмета у оквиру WEB форме? 
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27. Шта је CSS? 

28. Која је разлика између HTML-a и CSS-a? 

29. На колико начина се може додати CSS у HTML страну? 

30. Шта је DHTML? 

31. Опишите у једној реченици Java Scripit језик? 

 

 

НАПОМЕНА:   

 одговоре на питања можете пронаћи у скрипти на сајту школе и 

 трудите се да на сва питања одговарате кратко и јасно, разумљиво 
(својим речима), али да не одступите од онога што се тражи, тј од 
суштине. 

 

 

 

СРЕЋНО!!! 
 

 

 


