
ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА 

1. На који начин се мења боја форме?  

2. Како се мења својство избора фонта и текста? 

3. Како се врши промена прозирности форме? 

4. Написати код за креирање нове форме? 

5. Написати код за подешавање текста назива форме? 

6. Написати код за подешавање прозирности форме на 75%? 

7. Написати код да висина и ширина форме буду 400 и 450 пиксела? 

8. Написати код за подешавање форме на центар екрана? 

9. Написати код за приказивање форме као модалног дијалог прозора? 

10. Описати поступак додавања нове форме. 

11. Написати код за динамичко додавање нове форме? 

12. Како се подешава почетна позиција форме и какав све почетни положај форме може 

бити? 

13. Чему служи Form.Show метод? 

14. Чему служи Form.ShowDialog() метод? 

15. Чему служе Form.Activate, Form.Hide и Form.Close методе. 

16. Из којих догађаја се састоји животни циклус форме? 



17. Који префикси се користе по конвенцији приликом уноса Name особине.  

18. Шта одређује Enabled особина Button контроле? 

19. Шта одређује Mouse.Leave догађај?   

20. Шта одређује Mouse.Hover догађај? 

21. Написати код за догађај преко сигнализације текста на Button контроли када миш 

напушта контролу? 

22. Написати код за динамичко приказивање поруке на Label контроли, "Prva poruka". 

23.  Приказати код за сабирање два броја? 

24. Која је улога SUPPRESSKEYPRESS Особине? 

25. Који су догађаји RadioButton контроле? 

26. Написати код тако да када је укључено неко RadioButton дугме, да се избаци 

одговарајућа порука? 

27. Која је разлика између RadioButton контроле, и CheckBox контроле. 

28. Која контрола поништава све изабране ставке ListBox контроле. 

29. Чему служи DataSource особина Combobox контроле? 

30. Чему служи TrackBar контрола?  

31. Која је улога FolderBrowserDialogcontrоl контроле? 

32. На који начин ће ставка менија бити омогућена? 



33. На који начин се могу одвојити ставке менија? 

34. Како се креира контексни мени? 

35. На који начин се мењају особине ставки током извршавања? 

36. Шта одређује ReadOnly,  особина текст поља? 

37. Шта MAXLENGTH особина текст поља одређује? 

38. Шта Multiline особина текст поља одређује? 

39. Који су догађаји изазвани притиском на тастер тастатуре? 

40. Догађај добијања фокуса контроле се одвија у следећем редоследу? 

41. Шта одређује DataSource особина Listbox контроле? 

42. Шта одређује SelectedItem особина Listbox контроле? 

43. За обезбеђење корисничког одговора који се метод користи? 

44. Шта омогућава контрола SaveFileDialog? 

45. Шта омогућава контрола OpenFileDialog? 

46. Какав шаблон захтева Filter особина контроле OpenFileDialog? 

47. Шта представља InitialDirectory особина контроле OpenFileDialog?  

48. Шта метода ShowDialog контроле OpenFileDialog приказује? 



49. Које две могућности има енумерација под именом DialogResult контроле 

OpenFileDialog? 

50. За отварање, читање и писање по датотекама, који скуп класа је задужен? 

51. Да би се прочитала датотека коју класу контроле OpenFileDialog треба користити? 

52. Коришћењем које методе се садржај датотеке може прочитати? 

53. Приликом снимања датотеке која се класа користи? 

54. За шта се користи ColorDialog контрола? 

55. Написати код за промену боје форме коришћењем ColorDialog контроле? 

56. Чему служи FontDialog контролa? 

57. Чему служи ToolTip контрола? 

58. Која су два најважнија својства Timer контроле? 

59. Набројати особине textbox контроле? 

60. Избор датума се постиже избором које контроле? 

61. Написати код који приказује да се ради о празном пољу textbox контроле? 

62. Шта омогућава XML језик? 

63. Написати код за пример једног XML документа? 

64. Од чега се састоји XML документ? 



65. Шта савки XML документ мора имати? 

66. Како се XML елементу додају особине коришћењем атрибута? 

67. Шта XML декларација садржи? 

68. Написати пример коментара у XML језику? 

69. Који именски простор се користи за рад са XML документима? 

70. Шта представља XML DOCUMENT OBJECT MODEL? 

  

 


