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З А Д А Ц И

1. Ознака GeForce 8800GT означава који део у компјутеру?

i. Матичну плочу
ii. HDD

iii. Графичку картицу
iv. Процесор

2. Ако у  Јава  програмском језику  подаци треба  да  буду енкапсулирани,  то  значи  да
испред атрибута класе стављамо резервисану реч:

i. static
ii. private

iii. public

3. Ако је променљива char a = ‘E’, шта се исписује на излазу након извршавања следеће
наредбе?

printf(“%d - %c”, a- ‘A’, a + 2);
i. Грешка

ii. S-G
iii. 4-E
iv. 5-E
v. 4-G

4. Први програмски језик високог нивоа је био?
i. Asembler

ii. COBOL
iii. MATH-MATIC
iv. FORTRAN
v. LISP

5. Колико бајтова има 1024 битова?
i. 8

ii. 32
iii. 64
iv. 128
v. 256

vi. 512
vii. 1024

6. UNICODE кодира:
i. Карактере

ii. Бајтове 
iii. Глифове 
iv. Хексадецималне бројеве
v. Бинарне бројеве 

7. У Јави се меморија чисти помоћу:

i. Аутоматског скупљача ђубрета
ii. Ручно за сваки податак

iii. Деструктора



8. Шта се исписује на излазу након извршавања следећих наредби?
int x=1, y;

y=x<0 || --x;
printf(“%d - %d”, x,y)

i. 0-0
ii. 1-1

iii. 1-0
iv. 0-1

9. Clipboard има везе са следећим операцијама:
i. Cut, Copy, Paste

ii. Cut, Delete
iii. Print, Print preview

10. У SQL упиту OR оператор приказује све записе код којих је било који услов испуњен,
а AND оператор приказује записе код којих су сви услови испуњени:

i. Тачно
ii. Нетачно

11. Оперативни систем спада у групу:
i. Услужних програма

ii. Програма за аквизицију и управљање
iii. Системских програма
iv. Помоћних програма
v. Апликативних програма

12. Шта се исписује на излазу након извршавања следеће наредбе?
printf(“%-5.3s %5.3s%s”, “SMOTRA”, “RADOVA”, “!”);

i. SMO    RAD!
ii.   SMO    RAD!  

iii.   SMORAD  !
iv. SMO   RAD  !

13. Ако  је  вредност  променљиве  i=1,  koју  ће  вредност  имати  променљива  k након
извршавања следећег кода у Јава програмском језику?

if(i=5) k=0;
else

k=1;
i. Грешка

ii. k=0;
iii. k=1;

14. Који је  исправан положај заграда у наведеном озразу,  узимајући у обзир редослед
извршавања операција у програмском језику C:

i. (-a * b) || !a +b > (b % a)
ii. -a * (b ||( !a +b)) > b % a

iii. ((-a) * b) || ((!a) + b) > (b % a)



15. У Јава програмском језику гетери су:
i. Методе помоћу којих дефинишемо бизнис понашање објекта

ii. Методе помоћу којих сетујемо вредности параметара
iii. Методе помоћу којих ишчитавамо вредности параметара

16. Шта ради следећи упит?
UPDATE Person SET Age=’36’

i. Даје поруку о грешци да није специфициран ред на који се односи
ii. Мења свим подацима у табели колону Age на вредност 36

iii. Мења само првом реду у табели колону Age на вредност 36
iv. Мења последњем унетом реду у табели колону Age на вредност 36

17. Шта се исписује на излазу након извршавања следећих наредби?
int x=5, y=2;

cout<<(float)x/y – x/(float)y;

i. 0.5
ii. 0

iii. -0.5
iv. Грешка 

18. У Јава програмском језику, шта означава оваква петља: for(;;) {…}
i. Наредбе у петљи ће се извршавати бесконачно

ii. Наредбе у петљи ће бити увек прескочене
iii. Компајлер ће пријавити грешку

19. Шта се добија на излазу следећег програма?

#include <stdio>
enum dan {pon, uto=6, sre, cet=10, pet, sub=15,ned}
int main() {
printf(“%d - %d - %d - %d - %d - %d - %d”, pon, uto, sre, cet, 
pet, sub, ned)
}

i. 0-6-2-10-4-15-6
ii. 0-1-2-3-4-5-6

iii. 0-6-7-10-11-15-16
iv. Грешка

20. Формат записа фајла у Excel 2010 има екстензију:
i. *.doc

ii. *.xlsx
iii. *.docx
iv. *.xml


