
К Љ У Ч  И З  И Н Ф О Р М А Т И К Е  И
П Р О Г Р А М И Р А Њ А

СРЕДЊА ШКОЛА, I и II РАЗРЕД

1. Коју вредност има променљива x након извршавања следеће наредбе у програмском
језику Python?

>>> x = input()
44

i. 44.0
ii. 44

iii. ‘44’

2. Како се пише реченица „Hello World“ у боксу упозорења?
i. message(„Hello World“)

ii. alertBox = „Hello World“
iii. alert(„Hello World“)
iv. alertBox(„Hello World“)

3. Када се каже да је резолуција штампача 600х600, онда то значи да се толико тачака
може одштампати на:

i. Једној страни
ii. Једном квадратном милиметру

iii. Једном квадратном центиметру
iv. Једном квадратном инчу

4. Децимална вредност хексадецималног броја 10F је:
i. 271

ii. 115
iii. 60
iv. 121
v. 341

5. Како се мења боја текста елемената у CSS-у?
i. color:

ii. text-color = 
iii. fgcolor:
iv. text-color:

6. Ако је функција у програмском језику Python дефинисанa на следећи начин:

def zp(a,b):
return a*b,a**b

Коју вредност има променљива x након извршавања наредбе x = zp(2,5)?
i. 10

ii. (10, 32)
iii. Јавиће се грешка при извршавању наредбе
iv. 32



7. Скраћеница DDR3 означава:
i. Double Data Rate

ii. Double Disk Rate
iii. Direct Disk Read

8. Коју вредност има променљива x након извршавања наредбе x = 4*[2] у програмском
језику Python?

i. [2,2,2,2]
ii. Јавиће се грешка при извршавању наредбе

iii. [8]
iv. (2,2,2,2)

9. Којом се од наведених SQL наредби приказују сви слогови из табеле Persons код којих
је FirstName Petar или Milan?

i. SELECT FirstName = ’Petar’, LastName = ’Milan’ FROM Persons
ii. SELECT  *  FROM  Persons  WHERE  FirstName  =  ’Petar’  OR  FirstName  =

’Milan’ 
iii. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE ’Petar’ AND FirstName LIKE

’Milan’

10. Која је исправна синтакса да се упути на спољашњи script који се зове “external.js”?
i. <script name = „external.js“>

ii. <script href = „external.js“>
iii. <script src = „external.js“>

11. Главни недостатак хард диска у односу на RAM меморију је:
i. Капацитет

ii. Брзина приступа
iii. Физичка величина

12. Која је исправна синтакса у програмском језику Python за уметање коментара дужих
од једне линије?

i. /*Коментар*/
ii. “““Коментар“““

iii. #Коментар#

13. TFT (thin film transistor) технологија се користи за производњу:
i. Дисплеја

ii. Чврстих дискова
iii. Процесора
iv. Меморија
v. Магистрала

14. Који HTML атрибут специфицира где се прослеђује форма?
i. method

ii. output
iii. action
iv. input



15. Ознака на модемима 56kbps означава:
i. 56 кило бита у секунди

ii. 56 кило бајта у секунди
iii. 56 кикова бројача по секунди
iv. Нема посебно значење

16. Ако променљива s има вредност “SMOTRA”, коју вредност има променљива x након
извршавања наредбе x = s[-4] у програмском језику Python?

i. Јавиће се грешка при извршавању наредбе
ii. ‘R’

iii. ‘O’
iv. ‘T’

17. На Windows оперативном систему, ако су нам иконе и текст сувише ситни, потребно
је:

i. Повећати резолуцију екрана
ii. Смањити резолуцију екрана

iii. Промена резолуције екрана неће утицати на величину текста и икона

18. Који од следећих HTML тагова нема садржај?
i. p

ii. br
iii. center
iv. a

19. Шта се исписује на излазу након извршавања следеће наредбе у програмском језику
Python?

for i in [1,3,”pet”]:
print (i)

else:
print (“stop”)

i. 1, 3, pet
ii. 1

3
pet

iii. 1 3 pet stop
iv. 1

3
pet
stop

20. Који се од понуђених HTML тагова односе на табеле?
i. <tabe><head><tfoot>

ii. <table><tr><tt>
iii. <thead><body><tr>
iv. <table><tr><td>


