
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ 
 

 РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И 
СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ, MAJ 2021. 

 

Т Е С Т  И З  И Н Ф О Р М А Т И К Е   
ОСНОВНА ШКОЛА 

 

 

   Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима) 

Регионални центар за таленте: _________________________________________________ 

Име и презиме: ______________________________________________________________ 

Школа: _____________________________________________________________________ 

Град: __________________________ Разред: ___________________ 

_________________________  Попуњава комисија 
   (потпис ученика)   
   Број                бодова 

 

Време израде теста 90 минута! Тест има 20 задатака. Сваки задатак вреди 2,5 бода. 

Задаци се решавају заокруживањем слова испред тачног одговора.  

Укупан број бодова на тесту је 50. 

Погрешан одговор не доноси ни позитивне ни негативне бодове. 
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ЗАДАЦИ  
 

1. Коју карактеристику има Read-Only Memory? 

а) Чува садржај ако има напајања. 

б) Чува садржај ако има напајања уз повремено освежавање. 

в) Чува садржај ако има напајања уз освежавање сваке милисекунде. 

г) Чува садржај и кад нема напајања. 

д) Чува садржај и кад нема напајања уз повремено освежавање. 

 

2. Колики је збир цифара децималне вредности бинарног броја 010000001? 

а) 9 

б) 12 

в) 129 

г) 257 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

3. Интелов процесор PentiumE6700 има следеће карактеристике: 2M Cache, 4GHz, 1066FSB. 
Шта представља ознака 4GHz? 

а) број језгара тог процесора 

б) капацитет кеш меморије 

в) брзину рада процесора 

г) брзину матичне плоче 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

4. Шта од наведеног није ОС (оперативни систем)? 

а) Python  

б) MS DOS 

в) Mint 

г) Mac OS X 

д) Windows 

 

5. Шта у Word-у означава опција “New”? 

а) Креирање новог документа, при чему се постојећи аутоматски снима и гаси. 

б) Креирање новог документа, при чему се постојећи само гаси без снимања. 

в) Креирање новог документа, при чему постојећи остаје присутан и непромењен. 

г) Креирање новог документа, при чему се кориснику поставља питање шта да ради са  
постојећим документом.  
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6. Која је екстензија датотека креираних у програму Microsoft Word 2016? 

а) pptx 

б) xml 

в) docx 

г) xlsx 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

7. Како у Excel-у да у радном листу Sheet1 нађемо суму поља између А3 и А17 (од – до), 
при чему се та поља налазе у радном листу Sheet2? 

а) Sheet2!SUM(A3:A17) 

б) SUM(Sheet!A3:Sheet!A17) 

в) SUM(Sheet2!A3:A17) 

г) SUM(A3:A17)->Sheet2 

д) није могуће израчунати средњу вредност из вредности са другог радног листа 

 

8.  Када се, у Excel-у, у ћелију А3 (слика десно) унесе 
формула =(B1+$A$1)*(C1+$D$1)/C2 и потом се 
формула копира УДЕСНО, која ће вредност бити 
уписана у ћелију В3?  

а) 80 

б) 40 

в) 25 

г) 30 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

9. Ако се у Excel табели, у ћелијама од А1 до K1 налазе, редом, сви парни бројеви од 10 до 
30, који резултат ће вратити формула =SUMIF(А1:F1;">15")/COUNTIF(G1:K1;">28")? 

а) 11 

б) 14 

в) 20 

г) 54 

д) вратиће грешку, јер је формула неисправна 
 

10. Како се назива облик комуникације у реалном времену између двоје људи, која се базира 
на тексту, говору или видео конференцијама? 

а) блог  

б) spam 

в) spyware  

г) форум 

д) инстант поруке 
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11. Како се назива број битова којима се бинарно записује број информација о боји сваког 
пиксела (број битова података по пикселу)? 

а) растер 

б) резолуција 

в) слој 

г) дубина боје 

д) провидност 

 

12. Избаците уљеза, тј. ко не припада овој групи. 

а) rar 

б) bmp 

в) jpeg 

г) gif 

д) tiff 
 

13. Колика је дужина IP адресе (Internet Protocol adress)? 

а) 2 бајта 

б) 8 бита 

в) 8 бајта 

г) 4 бита 

д) 4 бајта 
 

14. Процес смењивања слика на екрану којим се ствара привид да се неки објекат мења (или 
креће) током времена је... 

а) графика 

б) фрејм 

в) анимација 

г) перзистенција 

д) видео запис 
 

15. Који од понуђених формата НЕ представља аудио формат? 

а) WAV  

б) DivX 

в) MID 

г) WMA 

д) MP3 
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16. Ко креира стандарде за Web? 

а) Mozzila 

б) The World Wide Web Consortium 

в) Microsoft 

г) Netscape 

д) Google 

 

17. Којa је HTML синтакса за креирање везе ка веб страници исправна? 

а) <A SRC = "strana.html" > 

б) <HREF = "strana.html"> 

в) <LINK SRC= "strana.html"> 

г) <BODY LINK = "strana.html"> 

д) ниједна од понуђених синтакси није исправна  

 

18. Означите таг који се односи на креирање параграфа.  

а) <br> 

б) <TR> 

в) <TD> 

г) <P> 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 
19. Који се HTML атрибут користи за дефинисање inline CSS стилова? 

а) class 

б) font 

в) css 

г) styles 

д) type  

ђ) ниједан од понуђених одговора није тачан  

 
20. Како се мења боја текста елемента у CSS-у? 

а) text-color: 

б) text-color= 

в) color: 

г) fgcolor: 

д) fontcolor: 

 

 

 


