БЛАЦЕ 2021

Кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних
студија на студијским програмима Финансије и рачуноводство,
Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни
испит из два од шест понуђених предмета, по сопственом избору:
• економија
• економика предузећа
• социологија
• информатика
• математика
• статистика

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних
студија на студијском програму Рачунарство и информатика полажу
пријемни испит из два од четири понуђена предмета, по сопственом
избору:
• социологија
• информатика
• математика
• статистика
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Пријемни испит обухвата по 20 питања из предмета
•
•
•
•

Економија
Економика предузећа
Социологија
Статистика

при чему се сваки тачан одговор вреднује са 1,5 бодова.

Пријемни испит из предмета
• Информатика
• Математика
садржи по 10 питања, а сваки тачан одговор се вреднује са 3 бода.

Пријемни испит обухвата две врсте питања:
1. Затворена питања (са датим могућностима одговора) код којих
кандидати заокружују само један тачан одговор. Одговор се признаје
уколико је заокружена само једна понуђена могућност.
2. Отворена питања код којих кандидати наводе што прецизнији и краћи
одговор, односно решење задатка из Математике.

ПИТАЊА КОД КОЈИХ СЕ НЕ МОЖЕ ВИДЕТИ ЈАСАН И НЕДВОСМИСЛЕН ОДГОВОР
ИЛИ СУ ВРШЕНЕ ИСПРАВКЕ ОДГОВОРА НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У ОБЗИР. ТЕСТ СЕ
ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ ИЛИ НАЛИВ ПЕРОМ.
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ЗБИРКА ЗАДАТАКА И РЕШЕЊА
ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА
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ЕКОНОМИЈА
1. Економија је научна дисциплина која проучава:
а) основна правила понашања и економске законитости у економским активностима
б) основна правила понашања у друштвеном животу
в) основна правила продуктивности
2. Основни економски закон производње и расподеле у систему робне производње је:
а) закон који уређује организацију друштва
б) закон вредности
в) закон за регулисање ценовних промена
3. Предмет изучавања микроекономије је:
а) понашање појединих привредних субјеката и њихово учешће у привредном животу
б) понашање појединих држава и њихово учешће у међународној трговини
в) понашање појединаца и њихово учешће у друштвеном животу
4.

Процес

непрекидног

обнављања

производње

назива

се

_________________________________________. (репродукција)
5. Када се обим производње из године у годину повећава, тада је реч о:
а) проширеној репродукцији
б) простој репродукцији
в) умањеној репродукцији

6. Процес размене материје између човека и природе који се одвија у одређеном друштвеном облику
при чему се стварају разне употребне вредности је:
а) технолошки поступак
б) технички поступак
в) производња
г) репродукција

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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7. Основни чиниоци производње су:
а) средства за рад и предмети рада
б) средства за рад, предмети рада и радна снага
в) средства за рад и човек са својим радом, знањем и искуством

8. Фазе друштвене репродукције су:
а) производња, расподела и размена
б) расподела, размена и потрошња
в) производња, расподела, размена и потрошња
г) производња и потрошња
9. Однос међузависности између обима производње и ангажованих фактора производње дефинише
________________________________________.(производну функцију)

10. Када у процесу производње одређено повећање утрошка једног факт:ора производње захтева исто
толико повећање утрошка и другог фактора производње знамо да су дати фактори производње:
а) супститутивни
б) варијабилни
в) константни
г) комплементарни
11. Осећај мањка или недостатка, те подстицај и тежња да се тај недостатак отклони ради егзистенције
и развоја човека су:
а) жеље
б) људске потребе
в) мотиви

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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12. Стални (фиксни) капитал преема теорији радне вредности обухвата :
а) средства за рад
б) радну снагу
в) радну снагу и средства за рад
г) предмете рада и радну снагу
13. Производне снаге чине:
а) људи са својим знањем и искуством и предмети рада
б) људи са својим знањем и искуством и средства за рад
в) средства за рад и предмети рада
14. Принцип који одражава захтев да се оствари одређени доходак уз што мање улагање фактора
производње је:
а) принцип економичности
б) принцип еластичности
в) принцип рентабилности
15. Настанак и развој друштвене поделе рада утицао је на:
а) усавршавање производње и пораст продуктивности рада
б) организацију производње
в) природну поделу рада
16. Техничка подела рада обухвата:
а) поделу производње по предузећима
б) поделу производње по гранама привреде
в) поделу унутар предузећа по операцијама рада

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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17. Акумулација је:
а) континуирано одвајање дела укупног прихода ради надокнаде утрошених средтава за рад
б) континуирано одвајање дела укупног прихода ради надокнаде утрошених предмета рада и
радне снаге
в) континуирано одвајање дела укупног прихода ради увећања капитала, проширења и
усавршавања производње
18. Радна снага је:
а) јединство физичких и умних способности човека и средстава за рад
б) укупан број радника ангажованих у производњи
в) целокупност физичких и психичких способности човека које он може да користи у процесу
производње
19. Укупан друштвени фонд рада састоји се:
а) _________________________________________ (текућег – живог рада)
б) _________________________________________ (минулог – опредмећеног рада)
20. Најамнина се дефинише као:
а) вредност радне снаге изражена у новцу
б) доходак земљовласника
в) број радних сати које радник одради у једном дану
21. Тржишна вредност робе се повећава:
а) услед усавршавања производње и пораста продуктивности рада
б) услед усавршавања организације производње
в) услед повећања просечног степена интензивности рада
22. Стваралачка моћ рада да у јединици времена произведе одређену количину материјалних добара
је:
а) репродукција
б) регенерација
в) степен трошења радне снаге у јединици времена
г) продуктивност рада
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23. Бруто домаћи производ представља :
а) количину произведене робе
б) тржишну вредност свих финалних производа и услуга створених помоћу домаћих фактора
производње у току једне године
в) произведену количину робе добијену уз просечан степен

продуктивности рада и просечан

степен интензивности рада
24. Облици организације друштвене производње су:
а) проширена и константна производња
б) променљива и робна производња
в) натурална и робна производња
25. Роба је: __________________________________________________ (производ намењен тржишту)
26. Основна својства робе су:
а) употребна вредност и вредност
б) могућност задовољења људских потреба
в) могућност замене за неку другу робу
27. Национални доходак представља:
а) друштвени бруто производ умањен за новостворену вредност
б) друштвени бруто производ увећан за новостворену вредност
в) укупну вредност материјалних добара и услуга произведених у одређеном временском
периоду
г) новчани израз новосворене вредности произведене у једној држави за временски период од
једне године
28. Тржишна вредност робе је:
а) просечна вредност робе произведена у одређеној грани
б) вредност робе намењене тржишту
в) вредност робе изражена у новцу
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29. Ако се повећа друштвено просечна продуктивност рада, тржишна вредност робе ће се:
а) смањити
б) повећати
ц) остати иста, јер продуктивност рада не утиче на тржишну вредност
30. Употребна вредност робе представља:
а) физичко–хемијске особине одређене робе
б) способност робе да задовољи неку човекову потребу
в) одређено упутство за употребу робе
31. Производњу апсолутног вишака вредности је могуће остварити:
а) повећањем продуктивности рада у оним гранама које производе средства за производњу
б) бољом организацијом рада
в) повећаном броја радника
32. Цена робе дефинише се као:
а) вредност робе на тржишту
б) новчани израз вредности
в) мера употребне вредности робе
33. Мерило цене представља:
а) једну од функција новца
б) техничку меру којом се изражава количина новчаног материјала у једној новчаној јединици
в) основу за одређивање паритета новца
г) робу која је преузела функцију општег еквивалента
34. Тржиште је:
а) простор где се роба организовано нуди
б) место где се организују промоције одређених производа
в) место где се сусрећу понуда и тражња

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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35. Елементи ртжишта су:
а) _________________________________________ (понуда)
б) _________________________________________ (тражња)
в) _________________________________________ (конкуренција)
г) _________________________________________ (цене)
36. Уколико је просечна цена коштања у рачунарској 1.000€, екстрапрофит ће остварити произвођач чија
индивидуална цена коштања износи:
а) 1.100€
б) 1.000€
в) 800€
г) немогуће је одговорити на основу датих података
37. Количина робе која се у једној земљи нуди на продају у датом временском периоду представља:
а) количину робе која се налази у привреди једне земље
б) укупну понуду
в) количину производа која се може произвести у једној земљи
38. Укупна тражња је:
а) количина производа којом се подмирују све људске потребе
б) потребна количина робе у једном друштву
в) количина робе за коју постоји платежна способност становништва
39. Опште правило тражње гласи:
а) раст цена доводи до раста тражње, док се са падом цена тражња смањује
б) раст цена доводи до пада тражње, а пад цена резултира растом тражње
в) са променом цене тражена количина робе се не мења
40. Дефиниција економске конкуренција гласи:
а) економска борба између монополиста за освајање тржишта
б) тежња да се прода што више робе
в) економска борба између привредних субјеката на тржишту да се остваре што повољнији
услови понуде и продаје

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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41. Када се на тржишту на страни понуде налази један привредни субјекат онда на тржишту постоји:
а) монопсон
б) монопол
в) олигопол
42. Капитал је:
а) новац или нека друга вредност
б) различите вредности робе или ствари
в) одређена вредност која се оплођује
43. Ако киоск брзе хране дневно продаје 200 сендвича по 100 динара, а укупни трошкови власника
киоска износе 15.500 динара, онда његов профит износи:
а) 3.500 динара
б) 1.500 динара
в) 4.500 динара
44. Вишак вредностидефинише се као:
а) вредност једнака вредности робе
б) просечна вредност робе произведене у одређеној грани
в) део новододате вредности који створи радна снага преко величине своје сопствене
вредности
45. Разлика између тржишне цене и цене коштања је:
а) акумулација
б) профит
в) маржа
46. Увећање индивидуалног капитала путем акумулације је:
а) концентрација капитала
б) централизација капитала
в) децентрализација капитала

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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47. Образац за израчунавање профитне стопе гласи:
а) pf ' =

m
100
c +V

б) pf ' =

m +V
100
c

в) pf ' =

m
100
V

48. Понуда је еластична:
а) када мале промене у цени доводе до великих промена у понуди робе
б) када велике промене у цени доводе до великих промена у понуди робе
в) када велике промене у цени не доводе до великих промена у понуди робе
49. У привредној производњи екстрапрофит је могуће остварити уколико је :
а) цена коштања једнака цени производње
б) цена коштања мања од просечне цене коштања у тој грани привреде
в) цена коштања већа од просечне цене коштања у тој грани привреде
г) цена коштања једнака просечној цени коштања у тој грани привреде
50. Економски и друштвени процес у коме се једна земља постепено ослобађа економске
неразвијености, достижући све више развојне нивое, назива се :
а) друштвени раст
б) друштвени развој
в) транзиција
51. Општи еквивалент у размени робе је _________________________________________ (новац)
52. Органски састав капитала означава се као однос:
а) sp : m
б) v : m
в) c : v
53. Цена употребне вредности зајмновог капитала је:
а) рента
б) камата
в) дивиденда
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54. Показатељ степена оплодње укупно уложеног капитала је:
а) профитна стопа
б) обрт капитала
в) време обрта капитала
55. Доходак власника акције је:
а) рабат
б) најамнина
в) дивиденда
г) профит
56. Доходак земљишног капитала назива се ________________________________ . (рента)
57. Национални доходак се наменски расподељује на:
а) фонд личне потрошње и фонд акумулације
б) личну потрошњу и амортизацију
в) амортизацију и акумулацију
58. Када се на тржишту нађе мања количина новца од потребне тада је присутна:
а) дефлација
б) инфлација
в) девалвација
59. Цену стране валуте на домаћем тржишту представља:
а) ценовни паритет
б) дампинг
в) девизни курс
60. Поремећај у привреди праћен порастом цена и падом вредности домаће валуте је:
а) рецесија
б) инфлација
в) рестрикција

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ
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ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
1. Економика предузећа изучава:
а) оснивање предузећа
б) економију пословања предузећа
в) наступ предузећа на тржишту
2. Циљ изучавања економике предузећа је:
а) усавршавање конкретне економске стварности предузећа
б) организација маркетинга у предузећу
в) социјални односи у предузећу
3. Предузеће се дефинише као самостална привредна организација која обавља одређене функције у
процесу друштвене репродукције.
а) тачно
б) није тачно
4. Према карактеру процеса рада предузећа се деле на:
а) акционарска и деоничарска предузећа
б) индустријска, пољопривредна, шумарска, грађевинска, саобраћајна, занатска
в) приватна и друштвена
5. Према делатности предузећа се деле на:
а) индустријска, пољопривредна, шумарска, грађевинска, саобраћајна, занатска
б) производна, трговинска и финансијска
в) радно-интензивна и капитално-интензивна
6. Према величини предузећа се деле на:
а) мала, средња и велика
б) ортачка и командитна
в) државна и приватна
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7. Према влсништву предузећа се деле на:
а) друштва лица и друштва капитала
б) мала и велика
в) приватна, државна и мешовита
8. Организациони облици предузећа су:
а) друштва лица и друштва капитала
б) трустови и концерни
в) приватна и државна
9. Друштва лица су:
а) _______________________________ (ортачко)
б)_______________________________ ( командитно)
10. Друштва капитала су:
а) _______________________________ ( акционарско друштво)
б) _______________________________ ( друштво са ограниченом одговорношћу)
11. Предузетник својом личном имовином:
а) неограничено одговара за све обавезе преузете у пословању
б) уопште не одговара за обавезе преузезе у пословању
12. Елементи предузећа су:
а) приходи, расходи и профит
б) радни колектив, средства за производњу, организација и резултати пословања
в) производња материјалних добара
13. Циљ пословања предузећа је:
а) укупан приход
б) запошљавање радника
в) профит
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14. Репродукција представља:
а) стално запошљавање радника
б) непрекидно обнављање процеса производње
в) стално инвестирање капитала
15. Средства за производњу обухватају:
а) алате и ситан инвентар
б) средства за рад и радну снагу
в) средства за рад и предмете рада
16. Према фазама циклуса репродукције средства се деле на:
а) средства у почетном и завршном облику
б) средства у новчаном и робном облику
в) средства у почетном робном облику, средства у технолошком процесу и средства у
залихама готових производа
17. Према изворима прибављања, средства могу бити:
а) сопствена и туђа
б) из производње и промета
в) из производње и режије
18. Основна средства предузећа:
а)непрекидно круже у процесу репродукције и мењају облик
б)преносе одмах своју вредност на нове производе
в)само делимично преносе своју вредност на нови производ задржавајући употребне
карактеристике до краја свог функционалног века
19. Средства за рад се према техничким карактеристикама и намени у процесу производње деле на:
а) сировине и материјал
б) средства за чување готових производа
в) алате, машине, постројења, уређаје, грађевине
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20. Амортизација је:
а) трошак основних средстава
б) књиговодствени трошак
в) утрошак материјала
21. Методе обрачуна амортизације су:
а) временска и функционална
б) текућа и инвестициона
в) економска и неекономска
22. Морално рабаћење је трошење основних средстава услед:
а) коришћења
б) застарелости због научно-техничког прогреса
в) пропадања због временских прилика
23. Обртна средства предузећа:
а) не губе своју употребну вредност у процесу репродукције
б) у једном циклусу репродукције потпуно губе своју употребну вредност преносећи своју
целокупну вредосност на нов производ
в) представљају оснивачка улагања
24. Коефицијент обрта показује колико пута су се обртна средства обрнула у току једне године, те што
је он већи предузеће које позитивно послује ће :
а) остварити већи профит
б) остварити мањи профит
25. Утрошци су:
а) финансијски изражено трошење елемената производње
б) натурално изражено трошење елемената производње
в) планирана трошења елемената производње
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26. Трошкови су:
а) финансијски изражено трошење елемената производње
б) планирана трошења елемената производње
в) натурално изражено трошење елемената производње
27. Основни материјал:
а) не утиче на технолошки поступак
б) својом супстанцом улази у нови производ и битно опредељује карактеристике новог
производа
в) својом супстанцом може да улази у нови производ али не мора
28. Количина помоћног материјала која се утроши у производњи:
а) сразмерна је обиму добијених производа
б) није сразмерна је обиму добијених производа
29. Режијски материјал се троши:
а) у технолошком процесу
б) изван технолошког процеса, у режији, на припремно-завршним и контролним пословима
30. Хабање, лом и квар су појавни облици трошења:
а) материјала
б) средстава за рад
31. Утрошци радне снаге се изражавају:
а) количином утрошене енергије
б) временским јединицама мере
32. Према елементима производње трошкови се деле на:
а) трошкове материјала, трошкове средстава за рад и трошкове радне снаге
б) фиксни и варијабилни
ц) стварни и плански
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33. Према местима њиховог настанка трошкови се деле на:
а) трошкове израде и режијске трошкове
б) трошкове производње и промета
ц) стварне и планске трошкове
34. Према начину преношења на носиоце трошкови се деле на:
а) укупне и просечне
б) режијске и производне
в) директне и индиректне
35. У зависности од обима производње трошкови могу бити:
а) директни и индиректни
б) фиксни и варијабилни
в) плански и стандардни
36. Фиксни трошкови носе назив фиксни зато што се у укупном обиму:
а) мењају у зависности од обима производње
б) не мењају у зависности од обима производње
37. Фиксни трошкови по јединици производа са повећањем обима производње:
а) падају
б) расту
38. Варијабилни трошкови се у укупном обиму:
а) повећавају са повећањем обима производњи и смањују са смањењем обима производње
б) не повећавају са повећањем обима производњи и смањују са смањењем обима производње
39. Пропорционални трошкови по јединици производа:
а) остају стално исти без обзира на обим производње
б) се мењају у зависности од обима производње
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40. Калкулацијом се утврђује:
а) потреба у обртним средствима
б) цена коштања производа
в) обрачун трошкова средстава за рад
41. На хомогене производе приликом обрачуна цене коштања примењује се _________________
(дивизиона) калкулација.
42. Калкулација помоћу еквивалентних бројева се примењује у условима произвдње више производа
који су међусобно сродни, направљени од исте сировине а:
а) разликују се само по димензији, облику или тежини
б) не разликују се по димензији, облику или тежини
43. Додатна калкулација примењује се за распоређивање трошкова на:
а) хомогене производе
б) хетерогене производе
44. Калкулација везаних (куплованих) производа користи се у обрачуну калкулација при производњи:
а) шећера, јестивог уља, бензина
б) ципела, одеће, намештаја
в) месних производа, млечних производа, слаткиша
45. Дужина циклуса репродукције:
а) није условљена врстом делатности предузећа
б) условљена је врстом делатности предузећа
46. Елементи ангажовања средстава су:
а) новчана и робна средства
б) стална и обртна средства
47. Коефицијент ангажовања средстава утврђује се као однос између:
а) суме ангажованих средстава и вредности обртних средстава
б) суме ангажованих средстава и вредности производње
в) обртних и основних средстава
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48. Укупан приход предузећа зависи од :
а) обима производње и тржишних цена производа
б) обима производње и трошкова
в) обима производње и цена коштања производа
49. Добитак предузећа утврђује се као:
а) разлика између укупних прихода и укупних расхода
б) разлика између пословних прихода и пословних расхода
в) разлика између ванредних прихода и ванредних расхода
50. Када предузеће послује са губитком:
а) када су његови трошкови мањи од вредности производње
б) када је његов укупан приход мањи од укупних расхода
в) када прави велике трошкове
51. Економски принципи пословања су:
а) принцип продуктивности, економичности и рентабилности
б) принцип сигурности и ликвидности
в) принцип продуктивности и ликвидности
52. Продуктивност означава:
а) принцип минималног трошења елемената производње
б) принцип минималног трошења средстава за рад
в) принцип минималног трошења радне снаге у процесу рада
53. Продуктивност рада је однос између:
а) ангажованих и утрошених средстава
б) укупног обима производње и утрошака радне снаге
в) произведене вредности и остварених трошкова
54. Рационално трошење свих елемената производње оцењује се путем:
а) принципа продуктивности
б) принципа економичности
в) принципа рентабилности
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55. Рентабилност је однос између:
а) физичког обима производње и трошкова
б) вредности производње и трошкова елемената производње
в) оствареног добитка/профита и суме ангажованих средстава
56. Функције предузећа разврставају се по два основна критеријума:
а) по вертикалном и хоризонталном распореду
б) по важности тј. значају у предузећу
в) по производном и непроизводном распореду
57. Вертикална подела функција заснива се на значају по рангу (хијерархији) и на тој основи се
успостављају три главне функције:
а) производна, трговинска и финансијска
б) функције управљања, руковођења и извршења
в) управљање, производња и продаја
58. Хоризонтална подела функција заснива се на техничкој подели рада и на тој основи се успостављају
извршне функције као што су:
а) планирање, производња, маркетинг, продаја, набавка, финансије, развој, контрола,
заштита на раду, обезбеђење и сл.
б) управљање и руковођење
в) управљање и контролисање
59. Kaко настају секундарне функције:
а) секундарне функције настају стратешким планирањем производње
б) секундарне функције настају техничком поделом рада у оквиру примарне функције
извршења
в) секундарне функције настају техничком поделом рада у оквиру примарне функције
управљања
60. Основне активности управљања су:
а) координирање, вођење и контролисање
б) планирање, контролисање и извршење
в) планирање, организовање, вођење и контролисање
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СОЦИОЛОГИЈА
1. Социологија је:
а) дисциплина филозофије
б) научни поглед на друштво
в) основна наука о друштву
г) наука друштвене кризе
2. Социологија је:
а) примењена, практична наука о друштву
б) наука о друштвеним законима
в) општа, теоријска наука о друштву
г) наука о друштвеном понашању
3. Социологија је:
а) теоријска наука
б) историјска наука
в) хумани пројекат
г) пројекат за друштвену акцију
4. Предмет социологије је:
а) проучавање природних и друштвених појава
б) проучавање индивидуалног понашања људи
в) проучавање међусобно повезаних друштвених појава
г) проучавање биолошке еволуције људи
5. Задатак социологије је:
а) да проучава историјски развој друштва
б) да научно утврђује и објашњава друштвене чињенице и појаве
в) да утврђује обрасце индивидуалног понашања људи
г) да мења ставове и уверења људи
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6. Теорија је:
а) скуп знања о појавама
б) скуп идеолошких исказа
в) скуп статистичких података
г) скуп појава које наука истражује
7. Функционализам је:
а) врста упитника
б) метода прикупљања података
в) савремена социолошка теорија
г) врста друштвене праксе
8. Хипотеза је:
а) научни закон
б) научна претпоставка
в) начин прикупљања података
г) начин анализирања података
9. Методолошке технике за прикупљање података о прошлим догађајима су:
а) анкета, интервју и упитник
б) посматрање, експеримент и компарација
в) класификација, анализа и синтеза
г) посматрање, разговор и синтеза
10.

Технике за сређивање и рангирање података су:
а) упоредни метод, мултиваријантна анализа
б) класификација, мерење и статистичке методе
в) посматрање, разговор и анкета
г) индукција, дедукција
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11.

Технике за анализу података су:
а) класификација, мерење и статистичке методе
б) посматрање, разговор и анкета
в) упоредни метод, мултиваријантна анализа
г) критика, самокритика

12.

Анализа садржаја је:
а) квалитативна техника
б) квантитативна техника
в) квантитативно-квалитативна техника
г) дескриптивна техника

13.

Метод мултиваријантне анализе је:
а) аналитички поступак
б) синтетички поступак
в) статистички поступак
д) дескриптивни поступак

14.

Име социологија (наука о друштву) сковао је:
а) Рајт Милс
б) Жан Боден
в) Огист Конт
г) Аристотел

15.

Структурални тип објашњења је када се:
а) целином објашњавају делови
б) деловима објашњава целина
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) појаве објашњавају сврхом или смислом

РЕШЕЊА СУ БОЛДИРАНА И УОКВИРЕНА ЦРВЕНОМ БОЈОМ

26

16.

Функционалним објашњењем се:
а) појаве објашњавају сврхом или смислом
б) целином објашњавају делови
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) деловима објашњава целина

17.

Телеолошко објашњење је када се:
а) деловима објашњава целина
б) целином објашњавају делови
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) појаве објашњавају сврхом или смислом

18.

Друштвено стигматизовање повезано је са:
а) предрасудама и насиљем
б) здраворазумским погледом на свет
в) хуманистичким начелима
г) високим степеном толеранције

19.

Социјализација је:
а) процес креирања културе
б) процес усвајања културе
в) процес иновирања културе
г) процес одбацивања културе

20.

Културализација је:
а) лична рецепција и одговор на културне захтеве
б) уметничко стваралаштво
в) васпитавање човека за културно деловање
г) унутрашњи развој појединца
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21.

Личност се:
а) добија рођењем
б) формира у детињству
в) мења и гради током целог живота
г) гради само током школовања

22.

Друштвено деловање је:
а) шири појам од рада
б) ужи појам од рада
в) они су синоними
г) немају додирних тачака

23.

Друштвена подела рада подразумева расподелу:
а) природних ресурса за рад
б) укупних радних активности
в) средстава за рад
г) радне опреме

24.

Средства за рад су:
а) чиниоци расподеле
б) чиниоци потрошње
в) чиниоци производње

25.

Друштвени положај је место које појединац заузима у:
а) хоризонталној структури друштва
б) вертикалној структури друштва
в) политичкој структури друштва

26.

Неопходна функционална подручја сваког глобалног друштва су:
а) привреда, политика и култура
б) земљорадња, сточарство и занатство
в) трговина, занатство и уметност
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27.

Према структури моћи, друштвене групе могу бити:
а) велике и мале
б) затворене и отворене
в) ауторитарне и егалитарне
г) сталне и привремене

28.

Елита је:
а) мала група стручњака која највише ради
б) мала група одабраних која заузима врхунске друштвене положаје
в) велика група одабраних са врхунским литерарним способностима
г) средња група одабраних са способним врхунским лидером на челу

29.

Меритократија је:
а) владавина права
б) владавина елите
в) владавина заслужних
г) владавина потлачених

30.

Друштвени раст је:
а) увећање истог
б) стварање новог
в) стварање бољег

31.

Друштвени развој је:
а) увећање истог
б) стварање новог
в) стварање бољег

32.

Друштвени прогрес је:
а) увећање истог
б) стварање новог
в) стварање бољег
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33.

Друштвене промене према квантитету јесу:
а) раст и опадање
б) прогрес и регрес
в) еволуција, инволуција и аномија

34.

Друштвене промене према квалитету јесу:
а) прогрес и регрес
б) еволуција, инволуција и аномија
в) раст и опадање

35.

Друштвене промене према вредностима јесу:
а) еволуција, инволуција и аномија
б) прогрес и регрес
в) раст и опадање

36.

Демографија је:
а) наука о насељима
б) наука о становништву
в) наука о друштвеној подели рада
г) наука о друштвеној делатности

37.

Основни извор демографских сазнања добија се путем:
а) интервјуа
б) непосредног посматрања
в) медија
г) пописа

38.

Традиција је:
а) стварање нових културних вредности
б) стварање нових културних садржаја
в) преношење стеченог културног наслеђа
г) преношење стечене друштвене моћи
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39.

Ритуал је:
а) најдревнији облик симболичког изражавања
б) савремена форма симболичког изражавања
в) непоновљиво религијско искуство
г) непоновљива плесна активност

40.

Народну или културу „обичног народа“ чине:
а) дела класичне уметности која стварају квалификовани аутори
б) народне песме, игре, бајке и рукотворине које настају спонтано
в) дела масовне уметничке производње
г) продукти глобалних мас-медија

41.

Масовну културу одликују:
а) елитизам и врхунски квалитет
б) авангардизам и аутентичност
в) индустријска проиводња и комерцијализација
г) неговање локалних особености и рукотворине

42.

Монотеизам је:
а) веровање у једну душу
б) веровање у више богова
в) веровање у једног бога
г) веровање у један свет

43.

Монотеистичке религије су:
а) хришћанство, тотемизам и анимизам
б) протестантизам, православље
в) јудаизам, хришћанство и ислам
г) натурализам, шаманизам, хришћанство
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44.

Култ карактерише:
а) дуги пост
б) изговарање молитве
в) езотерички или окултни поглед на свет
г) научно утемељен поглед на свет

45.

Обичајним и моралним нормама се:
а) регулишу односи између природе и друштва
б) регулишу производни односи
в) регулишу односи између људи
г) регулишу односи између прозводње и потрошње

46.

По степену обавезности, најстроже су:
а) правне норме
б) моралне норме
в) обичајне норме

47.

Традиционални морал се заснива на:
а) ауторитету обичаја, традиције
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености
г) ауторитету прописа и дужности

48.

Морал врлина се заснива на:
а) ауторитету обичаја, традиције
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености, правичности
г) ауторитету прописа и дужности
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49.

Политика је:
а) вештина управљања друштвом помоћу државних установа и институција
б) вештина управљања друштвом посредством цркве и верских убеђења
в) вештина управљања друштвом посредством тајних удружења
г) вештина управљања друштвом помоћу масовних медија

50.

Према облику државне владавине разликујемо:
а) робовласничке, феудалне и капиталистичке државе
б) унитарне и федералне државе
в) републике и монархије
г) аутократске и тоталитарне државе

51.

Право је:
а) систем неписаних правила које намећу обичаји
б) систем неписаних правила које прописује средина
в) систем писаних правила које прописује држава
г) систем изговорених правила које човек сам прописује

52.

Политичке странке су:
а) политичке организације које се боре за владавину права
б) политичке организације које се боре за освајање и вршење власти
в) независна удружења грађана
г) невладине организације

53.

Израз демократија означава:
а) владавину народа
б) владавину над народом
в) владавину мањине
г) владавину богатих
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54.

Етничка везаност је:
а) друштвени однос условљен свешћу о религијском опредељењу
б) друштвени однос условљен свешћу о физичкој и културној сличности
в) биолошки однос условљен пореклом и генетиком
г) политички механизам условљен жељом за сукобима

55.

Нација је:
а) законски нерегулисана друштвена заједница
б) слободно удружење грађана истих интересовања
в) древна, етничка заједница грађана
г) модерна политичка заједница грађана

56.

Идеологија је:
а) научно утемељена дисциплина
б) истинито сазнање
в) систем идеја
г) врста религије

57.

Социјализам карактеришу:
а) одбрана владајућег сталежа и традиционализам
б) строга друштвена хијерархија, расизам и хомофобија
в) индивидуализам и такмичарски дух
г) идеје о једнакости, солидарности и друштвеној правди

58.

Фашизам карактеришу:
а) одбрана владајућег сталежа и традиционализам
б) строга друштвена хијерархија, расизам и хомофобија
в) индивидуализам и такмичарски дух
г) идеје о једнакости, солидарности и друштвеној правди
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59.

Модерна породица је:
а) примарна друштвена група која живи у интмној сфери
б) секундарна друштвена група која живи у јавној сфери
в) друштвена институција која има за циљ привређивање
г) друштвена институција која има за циљ освајање власти

60.

Поткултуре младих су:
а) неформалне групе које служе брисању идентитета
б) неформалне групе које практикују посебне активности и понашање
в) формалне групе које практикују ритуалне активности
г) формалне групе путем којих се млади идентификују са мас-медијима
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ИНФОРМАТИКА
1.

Шта значи скраћеница PC?
а) Суперрачунар за једног корисника
б) Рачунар терминал
в) Персонални рачунар
г) Микрорачунар

2.

Хардвер рачунара ...
а) не садржи CPU
б) чине сви физички делови и сви програми
в) чине сви његови физички делови, али не и електронске компоненте
г) чине сви његови физички делови

3.

Која од наведених компоненти представља хардвер?
а) Оперативни систем
б) Инсталациони програм
в) Миш
г) Интранет

4.

Која од наведених компоненти се не налази у кућишту рачунара?
а) Радна меморија
б) Микропроцесор
в) Извор за напајање
г) Тастатура

5.

Излазни уређаји за рачунар су:
а) монитор
б) процесор
в) штампач
г) плотер
д) тастатура
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6.

Улазни уређаји за рачунар су:
а) монитор
б) процесор
в) тастатура
г) меморија
д) миш

7.

Која од наведених компоненти представља I/O уређај?
а) Тач Скрин
б) Монитор
в) Тастатура
г) Миш

8.

Модем је уређај који служи за повезивање:
а) бежичним путем
б) телефонским путем
в) мрежним каблом

9.

Који од наведених уређаја служи за приказивање резултата обраде?
а) Скенер
б) Ласерски штампач
в) Зип дискета
г) CD диск

10.

Које од наведених компоненти се налазе на матичној плочи?
а) Процесор
б) Тастатура
в) HDD
г) ССД
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11.

Који од наведених уређаја служи за приказивање резултата обраде?
а) Flash
б) Монитор
в) ZIP дискета
г) DVD диск

12.
Која од наведених активности може утицати на повећање брзине рада рачунара:
а) Инсталирање нових програма
б) Повећање капацитета ROM меморије
в) Повећање капацитета RAM меморије
г) Фрагментација хард диска
13.

Шта од наведеног извршава BIOS:
а) Тестирање хардвера рачунара
б) Компајлирање изворног кода
в) Рад са фајловима
г) BIOS садржи оперативни систем

14.

Које параметре можемо да подесимо у BIOS SETUP-у:
а) Адресу мејл сервера
б) Кодни распоред
в) Редослед драјвова са којих се подиже оперативни систем
г) Корисничко име и лозинку

15.

Шта је то кеш меморија?
а) Виртуелна меморија
б) Асоцијативна меморија
в) Брза меморија
г) Видео меморија
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16.

RAM је скраћеница од:
а) Read Only Acces Memory
б) Robust Archive Memory
в) Random Access Memory
г) Real Archive Memory

17.

ROM је скраћеница од:
а) Random Only Memory
б) Read On-line Memory
в) Read Only Memory
г) Real On-line Memory

18.

Скраћеница CPU означава:
а) Calculating Process Unit
б) Control Program Unit
в) Control Process Unit
г) Central Processing Unit

19.

Јединица мере за брзину рада процесора (CPU) је :
а) метара у секунди
б) Гигабајт (GB)
в) Гигахерц (GHz)
г) Ват (w)

20.

Шта означава израз: "монитор високе резолуције’?
а) Приказује велики број боја
б) Има екран димензије 15” или већ
в) Фреквенција освежавања екрана је 1024 Hz или већа
г) Приказује велики број тачака на екрану
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21.

Како се штити рачунар од нестанка електричног напајања?
а) Не треба посебна заштита, јер матична плоча обезбеђује заштиту података
б) Користи се посебан извор напајања
в) Користи се UPS
г) Не треба посебна заштита, јер новији рачунари имају уграђену заштиту

22.

Регистри су:
а) Меморијске ћелије у процесору у које се смештају подаци и инструкције
б) ROM меморија
в) Прекидачи
г) Ултра брзе магистрале које користи процесор за директан приступ видео картицама

23.

Шта се дешава када искључимо рачунар?
а) Изгубе се сви подаци са хард диска
б) Изгубе се сви подаци из ROM-а
в) Изгубе се сви подаци са дискете
г) Изгубе се сви подаци из RAM-а

24.

Шта је бит?
а) Најмања јединица за количину информација
б) Јединица за брзину рада процесора
в) Јединица за брзину преноса информација
г) Ознака за јединицу информације која садржи 8 податка

25.
Шта је бајт?
а) Најмања јединица за количину информација
б) Јединица за количину информација која садржи 8 битова
в) 1 бајт садржи 16 битова
г) Јединица за мерење брзине преноса информација
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26.

Који су од наведених исказа тачни?
а) 1 бит садржи 8 бајтова
б) 16 битова су 3 бајта
в) 1 kB садржи 1024 бајта
г) 1 kB садржи 1000 бита

27.

Колико битова садржи 1 бајт?
а) 1
б) 4
в) 8
г) 16

28.

Колико бајтова садржи 1 килобајт?
а) 124
б) 1024
в) 10024
г) 100024

29.

Која од наведених скраћеница означава врсту порта?
а) TCP
б) ARP
в) USB
г) URL

30.

Која се од наведених ознака односи на хард диск?
а) HDD
б) FDD
в) DS
г) HD (High Density)
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31.

Који је правилан редослед уређаја у односу на брзину преноса података?
а) RAM, дискета, хард диск, CD-ROM
б) Хард диск, RAM, Flash, дискета
в) Дискета, Flash, RAM, хард диск
г) Дискета, CD-ROM, хард диск, RAM

32.

Према основној класификацији софтвер може бити:
а) системски и апликативни
б) системски, апликативни и драјвери
в) системски, апликативни, оперативни системи и драјвери
г) софтвер за обраду текста, табела и графике

33.

Шта од наведеног описује софтвeр?
а) Законска права која се односе на производе
б) Инструкције које омогућавају рачунару да извршава задатке
в) Група људи који управљају рачунаром
г) Рачунарски генерисани штампани излаз

34.

Шта је MS WORD?
а) Софтверски пакет
б) Оперативни систем
в) Организовани запис на диску

35.

МS WОRD је програм за:
а) писање и сређивање текста, цртање табела и грфикона.
б) статистички програм
в) програм за прављење базе података, цртање графика и табела на основу података из
унапред направљене базе податка
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36.

МS EXCEL је програм за:
а) писање и сређивање текста, цртање табела и грфикона.
б) статистички програм.
в) програм за прављење базе података, цртање графика и табела на основу података из
унапред направљене базе податка, са могућношћу основне статистичке обраде
података

37.

Шта од наведеног описује оперативни систем рачунара?
а) Програм за манипулацију базама података
б) Пограм који омогућава табеларне калкулације
в) Програм који извршава процедуре за скенирање вируса
г) Програм који контролише алокацију хардверских ресурса

38.

Зашто антивирусни програм треба да буде редовно ажуриран?
а) Да се заустави неауторизован приступ рачунару
б) Да се допуни уговор о праву коришћења антивирусног софтвера
в) Да се избегне случајно брисање анти-вирусног програма
г) Да се омогући антивирусном програму да открије нове вирусе

39.

Оперативни системи су:
а) Adobe Photoshop
б) Windows Explorer
в) Windows 10
г) Mac OS X
д) MS Оffice

40.

Windows Explorer је:
а) програм за рад са фолдерима
б) програм за цртање
в) претраживач Интернета
г) прозор за приказ слика
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41.

Ако се датотека обрише грешком, њен садржај се може повратити командом:
а) Paste
б) Restore
в) Copy
г) File
д) Undo

42.

Екстензија .ZIP је екстензија за:
а) документа
б) слике
в) архиву
г) извршне програме

43.

Екстензија датотеке програма Word је:
а) .dot
б) .xlsx
в) .docx
г) .pptx

44.

Екстензија датотеке програма Excel је:
а) .xlsx
б) .pptx
в) .xlc
г) .docx

45.

Екстензија датотеке програма Power Point је:
а) .docx
б) .xlsx
в) .pptx
г) .ddt
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46.

Шта од наведеног је рачунар који обезбеђује ресурсе другим рачунарима u мрежи?
а) Клијент
б) Сервер
в) Корисник
г) Провајдер

47.

Како се назива глобална мрежа међусобно повезаних рачунарских мрежа?
а) Интернет
б) Екстранет
в) Интранет
г) World Wide Web

48.

Скраћеница ISP означава:
а) Internet Service Partner
б) Internet Service Products
в) Internet Service Provider
г) Intranet Service Provider

49.

50.

Повежите термине са њиховим значењима:
( 3 ) Desktop

1. Линија менија

( 6 ) Taskbar

2. Линија за наслов

( 5 ) Pointer5

3. Радна површина

( 4 ) Toolbar

4. Линија са алатима (Палета алата)

( 7 ) Status bar

5. Показивач

( 8 ) Scroll bar

6. Палета послова (Линија задатака)

( 2 ) Title bar

7. Статусна линија

( 1 ) Menu bar

8. Клизач

Информација и податак су:
а) синоними
б) различити појмови
в) слични појмови
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51.

Заокружити елементе система за обраду података:
а) информациони систем
б) спољашња опрема
в) рачунар
г) софтвер
д) обрада података

52.

Тастатурне пречице повезати са командом на коју се односе:
Ctrl+X ( 1 )
Ctrl+H
Ctrl+A
Ctrl+V ( 3 )
Ctrl+F
Ctrl+C ( 2 )

53.

54.

1) Cut
2) Copy
3) Paste

Поређајте по величини следеће термине:
-

Поље

( 1. Бит )

-

Бит

( 2. Знак )

-

Слог

( 3. Поље )

-

Блок

( 4. Слог )

-

Датотека

( 5. Блок )

-

Знак

( 6. Датотека )

Шта је програмски језик?
а) Вештачки језик који се користи за представљање програма
б) Графички уређени низ потпуно дефинисаних правила за решавање проблема
в) Језик комуникације међу рачунарима

55.

Сврстајте по редоследу фазе програмирања:
-

Завршно уобличавање софтверског производа 5

-

Пројектовање програма 2

-

Испитивање перформанси програма 4

-

Развој програма 3

-

Упознавање са поставком проблема 1
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56.

Придружити називе или скраћенице сервиса одговарајућим наменама:
( 6 ) WWW
( 4 ) IRC
( 1 ) E-mail
( 5 ) Telnet
( 2 ) Usenet
( 3 ) FTP

57.

1. Електронска пошта
2. Дискусионе групе
3. Протокол за пренос датотека
4. Конверзација у реалном времену
5. Даљински приступ другом рачунару
6. World Wide Web

Заокружити алате за Web подршку:
а) MS Word
б) MS PowerPoint
в) MS FrontPage
г) Corel Draw
д) Windows 98
ђ) Internet Explorer
е) MS Excel

58.

Заокружити URL адресу:
а) vpskp@edu.rs
б) http://www.vpskp.edu.rs

59.

Шта је потребно за повезивање у LAN?
а) најмање два PC рачунара, софтвер, модем, телефонска линија, провајдер
б) Сервер, каблови за повезивање, мрежни софтвер, мрежна картица
в) Сервер, каблови за повезивање, мрежни софтвер, модем, телефонска линија

60.

Заокружити компоненте које чине рачунарску мрежу:
а) мрежни софтвер
б) мрежни хардвер
в) скенер
г) клијенти
д) модеми
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МАТЕМАТИКА
1.

Збир првих n чланова аритметичког низа је Sn = 3n2 + n . Десети члан a10 низа је:
а) 12
б) 58
в) 52

2.

Збир решења једначине

једнак је:

а) -2
б) 6
в) 2

3.

Дате су тачке А(1,1), B(3,1), C(1,4). Једначина праве која сарджи тачку А и нормална је на правој
BC гласи:
а) 2x + 3y +1 = 0
б) 2x + 3y -1 = 0
в) 2x - 3y +1 = 0

4.

Број решења једначине
је:
а) један
б) нема решења
в) два
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5.

Ако је

тада је 0,8 % А једнако:
а)
б)
в)
6.

Решења неједначине:

припадају скупу:

а)

б)

в)

7.

Колико решења има једначина

на интервалу
а) два
б) осам
в) четири
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8.

Одредити аритметички низ код кога је збир осмог и тринаестог члана 86, а збир првих десет
чланова 230.

тражени низ је 5, 9, 13, 17,...
9.

Одредити чланове аритметичке прогресије, ако је збир петог и седмог члана 34,
а збир првих двадесет чланова 610.

низ 2, 5, 8... је тражена аритметичка прогресија
10.

Збир првих чланова аритметичке прогресије је n2. Одредити чланове те прогресије, ако је први
члан једнак јединици

1, 3, 5, 7,...., 2 n – 3, 2 n – 1 је првих n чланова тражене аритметичке прогресије.

11.

Ако углови троугла α, β, γ образују аритметичку прогресију са истим поретком чланова,
доказати да међу страницама троугла, a, b, c постоји релација a2 – ac+c2 = b2 и обратно.

a2 +c2 - ac = b2 и обратно α + γ = 2 β
12.

Један угао троугла има 120o, а његове странице образују аритметичку прогресију са разликом 4.
Наћи све странице троугла и његову површину.

а = 14cm, b=10cm и c=6cm, P = 15√3 cm2
13.

Упростити израз

уз услов 2a + b - 1 ≠ 0 и 2a + b ≠ 0
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14.

Упростити израз

а затим наћи вредност израза за а= √2 и b = 3√2

15.
Упростити израз:

16.
Упростити израз:
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17.

Упростити израз:

18.

Упростити алгебарски израз

19.

Показати да бројевни израз

има вредност √6

20.

Ако је x = 4, y = 2√3 израчунати
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21.

Израчунати

22.

Решити једначину:

x1 = 512 и x2 = 2
23.

Одредити интервал у коме се креће параметар k, тако да једначина:

има реалне корене.

24.

У једначини x2 + px + q = 0 одредити параметре p и q да корени једначине буду p и q.

25.

Одредити параметар m тако да једначина mx2 – 2(m + 1)x – 4 = 0 има једнаке корене.

m=1; x1= x2 = 2
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26.

Решити једначину

x1 = 1 и x2 = -1/2
27.

У једначини
пута већи од другог.

28.

Доказати:

29.

Решити једначину log22x – 6log16x = 1.

одредити параметар k тако да један њен корен буде два

x1 =4 и x2= 1/√2
30.

За које ће вредности x неједначина

бити задовољена?
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31.

Решити једначину:

𝟓

x1 = 2a и x2 =− a
𝟑

32.

Решити неједначину:

и

33.

Наћи сва решења једначине:

34.

Израчунати log6 72 ако је log2 3 = a.

35.

Решити једначину log2x + 2logx 2 – 3 = 0.

x1 = 4, x2 = 2
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36.

Решити једначину

x1 = a - b , x2 = -b
37.

Решити једначину:

а = 3 , A = x2
38.

Решити систем једначина:

39.

Наћи сва решења тригонометријске једначине sin(2x) – cosx = 0 на интервалу (0,2π).

40.

Одредити вредности x за које је
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41.

Решити једначину: (sin(3x) + cos(3x))2 = -sin(6x).

42.

Одредити параметар m тако да корени једначине 4x2 – 4(m – 2)x + m = 0 буду позитивни.

,
43.

Решити једначину:

x=1
44.

Решити једначину: 2sin(2x) – 1 = 0.

45.

Квадратни трином x2 – 4x + 3 написати у каноничном облику и конструисати његов график.

x2 – 4x + 3 = (x-2)2 -1
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46.

1

У квадратној функцији y = - 2 x2 + (m – 2)x +

𝑚
2

одредити параметар m тако да за x = 1 функција

достигне максимум. За тако одређену вредност параметра m нацртати график дате функције.

m=3
47.

Одредити интервал у коме се креће реалан параметар m тако да квадратни трином
(m – 2)x2 – 2(m – 2)x – 11 буде стално негативан.

48.

У пресечним тачкама праве y = 3x – 10 и кружнице x2 + y2 = 50 конструисане су тангенте на круг.
Написати једначине тангената и одредити површину троугла који образују те тангенте
с пресечном правом.

tA: x + y – 10 = 0 ; tB: x – 7y – 50 = 0; P = 80
49.

Написати једначину кружнице чији центар лежи у пресеку правих
2x – y = 5 и x + y – 7 = 0 и пролази кроз координатни почетак.

(x – 4)2 + (y – 3)2 = 25
50.

Наћи једначину кружнице полупречника r = 5, која додирује x – осу и пролази кроз тачку A(2,8).

(x – 6)2 + (y – 5)2 = 25 и (x + 2)2 + (y – 5)2 = 25
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51.

Одредити вредност параметра k, тако да парабола y = kx2 додирује праву y = 2x – 2.
Наћи координате тачке додира.
𝟏

k = ; М(2,2).
𝟐

52.

На правој 2x – 3y + 21 = 0 наћи тачку која је подједнако удаљена од апсцисне осе и тачке А(1,2).

53.

Дат је правоугаоник ABCD, чије су странице дужине
На страници BC одредити тачку M тако да је BM:MC = a:b.

54.

Основа праве пирамиде је правоугаоник са страницама a = 12cm и b = 9cm .

и

.

Израчунати запремину пирамиде, ако је њена бочна ивица c = 12,5 cm.

V = 360cm3
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55.

Одредити катете a и b правоуглог троугла, ако је хипотенуза c = 2√5, а између углова α и β
постоји релација sin α = 2sin β.

а=4иb=2
56.

У једнакокраком троуглу основице а = 18cm и кракова b = 15cm уписан је правоугаоник,
тако да једна страница правоугаоника лежи на oосновици троугла. Одредити дужине страница
правоугаоника, ако је његова површина P = 48cm2.

x1 = 12 и y1 = 4; x2 = 6 и y2 = 8
57.

Израчунати запремину правилне једнакоивичне тростране пирамиде ивице a.
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58.

Правоугли троугао има једну катету дужине 12 cm и полупречник уписаног круга дужине 2 cm. Израчуна
дужине друге катете и хипотенузе.

b = 5cm и c = 13cm
59.

У коцку, чија је ивица дужине а, уписана је сфера и око коцке описана је сфера.
У ком односу стоје површине тих сфера?

P1 : P2 = a2π : 3a2 π = 1 : 3
60.

Доказати да је површина једнакокраког трапеза чија је средња линија m и чије су дијагонале
нормалне, једнака m2.
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СТАТИСТИКА
1.

Предмет проучавања статистике су:
а) природне појаве
б) масовне појаве
в) економске појаве

2.

Статистика је скуп научних метода које се користе за:
а) прикупљање, приказивање, анализу и интерпретацију података и доношење
статистичких закључака;
б) прикупљање, приказивање, анализу података и доношење статистичких закључака;
в) прикупљање, приказивање, анализу и интерпретацију података.

3.

Статистика истражује масовне појаве које су по својој природи:
а)варијабилне, које имају карактер и чија правила (законитости) по којима се одвијају су
унапред одређена егзактним узрочно-последичним везама;
б) инваријабилне, које имају масовни карактер и чија правила (законитости) по којима се
одвијају нису унапред одређена егзактним узрочно-последичним везама;
в) варијабилне, које имају масовни карактер и чија правила (законитости) по којима се
одвијају нису унапред одређена егзактним узрочно-последичним везама.

4.

Статистички подаци су скуп чињеница који су добијени као резлутат посматрања:
а) изабраних елемената на којима се одређена појава статистички посматра;
б) свих елемената на којима се одређена појава статистички посматра;
в) груписаних елемената на којима се одређена појава статистички посматра.

5.

Статистички или основни скуп је скуп:
а) изабраних елемената на којима се одређена појава статистички посматра;
б) свих елемената на којима се одређена појава статистички посматра;
в) груписаних елемената на којима се одређена појава статистички посматра.
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6.

Статистичка јединица је елемент о ком се прикупљају подаци:
а) популације;
б) узорка;
в) скупа.

7.

Податак је вредност променљиве која се односи на:
а) обележја посматрања;
б) јединицу посматрања;
в) обележја јединице посматрања.

8.

Хомогеност скупа означава:
а) разноврсност статистичких јединица;
б) истоврсност статистичких јединица;
ц) истоветност статистичких јединица.

9.

Број елемената статистичког скупа означава се са:
а) S;
б) N;
в) M.

10.

Узорак је:
а) елемент статистичког скупа који је предмет статистичке анализе;
б) подскуп статистичког скупа који је предмет статистичке анализе;
в) посебан статистички скуп који је предмет статистичке анализе.

11.

Узорак одражава карактеристике основног скупа ако је:
а) репрезентативан;
б) нерепрезентативан;
в) обичан.
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12.

Обележје је карактеристика:
а) особина јединице статистичког скупа која се анализира;
б) вредност јединице статистичког скупа која се анализира;
в) особина и вредност јединице статистичког скупа која се анализира.

13.

Вредност обележја може бити:
а) атрибутна (квалитативна);
б) нумеричка(квантитативна),
в) атрибутна и нумеричка.

14.

Нумеричко обележје може бити:
а) прекидно (дискретно);
б) непрекидно (континуално);
в) прекидно (дискретно) и непрекидно (континуално).

15.

Написати дефиницију фреквенције fi неке одређене вредности xi обележја X.
Фреквенција fi неке одређене вредности xi обележја X је број
појављивања те вредности у посматраном скупу података.

16.

Написати дефиницију и формулу релативне фреквенције fri неке вредности xi обележја X.
Релативна фреквенција fri неке вредности xi обележја X је фреквенција fi подељена
са укупним бројем података N.
fri=fi/N

17.

Стургесово правило:
број групних интервала (k):______________________ ( k =1+ 3,332log N )
ширина интервала ( i ):__________________________ ( i= Χ max − Χ min/ k )

18.

За графичко приказивање нумеричких статистичких серија, односно дистрибуција фреквенција
најчешће се користе:
___________________________________ ( Хистограм и полигон фреквенција )
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19.

Показатељи централне тенденције представљају вредности:
а) средње, просечне вредности;
б) укупне, збирне вредности;
в) појединачне, индивидуалне вредности.

20.

Израчунате средње вредности су:
а) медијана и модус;
б) аритметичка , геометријска и хармонијска средина.

21.

Написати образац за израчунавање просте аритметичке средине:

22.

Написати образац за израчунавање пондерисане аритметичке средине:

23.

Написати образац за израчунавање просте геометријске средине:

24.

Написати образац за израчунавање пондерисане геометријске средине:
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25.

Написати образац за израчунавање просте хармонијске средине:

26.

Написати образац за израчунавање пондерисане хармонијске средине:

27.

Написати формулу за израчунавање модуса:

28.

Написати формулу за израчунавање медијане са непарним бројем података:

29.

Написати формулу за израчунавање медијане са непарним бројем података:
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30.

31.

У показатеље варијације спадају:
I ____________________

( Интервал (размак) варијације )

SO __________________

( Средње апсолутно одступање )

σ____________________

( Стандардна девијација )

σ2___________________

( Варијанса )

V ___________________

( Коефицијент варијације )

Z ___________________

( Стандардизовано одступање )

Анализом случајних појава се бави Теорија
_________________________ ( вероватноће )

32.

Вероватноћа се исказује бројем који варира:
од 0 – за _______догађај
до 1- за _______ догађај.
од 0 – за немогућ догађај до 1- за сигуран догађај.

33.

Нулта хипотеза је тврђење о неком параметру основног скупа које се сматра истинитим све
док се не докаже_______________ (супротно)

34.

Алтернативна хипотеза је тврђење о неком параметру основног скупа које ће бити истинито
ако је нулта хипотеза_______________ (нетачна)

35.

Поступак статистичког тестирања састоји се из више етапа (фаза). Поступак тестирања
обухвататри фазе:
1._______________________________ (Формулисање полазне претпоставке – нулте хипотезе.)
2._______________________________ (Поступак провере постављене хипотезе.)
3._______________________________ (Закључак о постављеној хипотези .)
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36.

Линеарна регресија је исказана функцијом која гласи:
Υˆ i = ______________где је:
i Υˆ ___________________
Xi ____________________
а i b ___________________
Υˆ i = a + bΧi (i = 1,2,...,n)
где је:
- и Υˆ је оцењена или очекивана вредност зависно променљиве Yi
- Xi је независно променљива
- а i b су параметри регресије.

37.

Шта показује коефицијент регресије?
Коефицијент регресије показује просечну промену зависно променљиве Y
за јединицу промене независно променљиве X.

38.

Шта показује коефицијент линеарне корелације?
Коефицијент линеарне корелације је релативни показатељ корелације, независан од
јединица мере променљивих X i Y.

39.

Код позитивне корелације коефицијент корелације се креће у интервалу (_,_], а код негативне
корелације у интервал [_,_).
Код позитивне корелације коефицијент корелације се креће у интервалу (0,1], а код негативне
корелације у интервал [−1,0).

40.

Коефицијент корелације је_ уколико је веза X, Y функционална (детерминистичка) и то позитивно
линеарна, док је вредност _у случају функционалне негативно линеарне везе.
Коефицијент корелације је 1 уколико је веза X, Y функционална (детерминистичка) и то
позитивно линеарна, док је вредност -1 у случају функционалне негативно линеарне везе.

41.

Висина играча једног кошаркашког тима износи у центриметрима
195, 180, 190, 202, 205, 201, 198, 199, 200, 204. Наћи просечну висину играча.

X̄ = 197.4
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42.

У једном испитном року добијене су следеће оцене на испиту из једног предмета.
Оцена

6

7

8

9

10

Број студената

32

14

11

8

5

Израчунати просечну оцену из тог предмета.

Оцене (xi)

Број студената (fi)

Групни производ (xifi)

6

32

192

7

14

89

8

11

88

9

8

72

10

5

50
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43.

На једном колоквијуму 150 студената освојилио је следећи број поена:
Број бодова

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Број студената

28

21

52

34

15

Израчунати просечан број освојених бодова.

44.

Број бодова(xи)

Број студената(фи)

Разредна средина

(xифи)

0-5

28

2,5

70

6-10

21

8

168

11-15

52

13

676

16-20

34

18

612

21-25

15

23

345

Производња једног артикла по месецима била је 8, 12, 16, 19, 21 и 23. Израчунати просечну
месечну производњу датог артикла.

Г = 15.54230133
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45.

Распоред радника према радном стажу у једној фабрици била је:
Године стажа

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

Bрој запослених

28

21

38

24

15

8

Израчунати просечан радни стаж запослених.

Године стажа

Број запослених

(xи)

(фи)

Разредна
средина

Логxи

филогxи

5-10

28

7,5

0.87506

24,50168

10-15

21

12,5

1,09691

23,03511

15-20

38

17,5

1,24303

47,23514

20-25

24

22,5

1.35218

32,45232

25-30

15

27,5

1,43933

21,58995

30-35

8

32,5

1,51188

12,09504
160,90924

Г=15,87
Просечни радни стажу фабрици био је 15,87 година.
46.

Aутомобил пређе 150 km брзиним од 60 km/h и врати се брзином 50 km/h. Израчунати средњу
брзину кретања аутомобила.
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47.

Дата је следећа серија података. Одредити модус.
10, 7, 8, 13, 8, 17, 19, 12, 12, 10, 6, 7, 12, 10. 15, 12

Мо=12
48.

Из следеће серије података одредити модус:
14, 19, 19, 19, 23, 23, 23, 25, 25, 25, 27, 29, 30
Овде се ради о полимодаланој серији података: Мо=19, Мо=23, Мо=25.

49.

Дат је распоред домаћинстава према месечној потрошњи једног артикла:
Потрошња
Bр. домаћинстава

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

8

10

21

19

15

6

Израчунати најчесћу потрошњу прехрамбених производа по домаћинству.
У овој серији модални интервал са највећом фреквенцијом је од 6 до 8, па су
вредности следеће
x=6, и=2, ф1=10, ф2=21, ф3=19

Мо=7,692
Најчесћа потрошња прехрамбеног производа по домаћинству је 7,692 килограма.

50.

Одредити медијану за следећу серију података:
18, 25, 19, 22, 26, 28, 30, 16, 36
16, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 36
Позиција медијане је

што значи да је медијана вредност петог члана
серије: Ме=25
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51.

На случајан начин изабрано је 85 студената једног факултета једног и измерена је њихова висина.
Израчунати медијану.
Висина

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

Bрој студената

5

15

30

24

8

3

Висина

Bрој студената

Растућа кумуланта

150-160

5

5

160-170

15

20

170-180

30

50

180-190

24

74

190-200

8

82

200-210

3

85

Укупно

Место медијане је:

Медијални интервал је (170-180), одакле је x1=170, x2=180, W2=50, W1=20

Половина студената има висину мању од 177,5 cm, а друга половина има висину
већу од 177,5 cm.
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52.

𝑡

На 40 парцела принос овса у 𝑥 био је
Принос овса у

𝑡

3.1 - 5 5.1 – 7 7.1 – 9 9.1 – 11 11.1 – 13 13.1 - 15

𝑥

Bрој парцела

5

8

11

9

4

3

Принос овса у 𝒙

Bрој
парцела (𝒇𝒊 )

Разредна
средина

𝒙𝒊 ∗ 𝒇𝒊

𝒙𝒊 − 𝒙

(𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒇𝒊 (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

3.1-5
5.1-7
7.1-9
9.1-11
11.1-13
13.1-15

5
8
11
9
4
3

4.05
6.05
8.05
10.05
12.05
14.05

20.25
48.4
88.55
90.45
48.2
42.15

-4.4
-2.4
-0.4
1.6
3.6
5.6

19.36
5.76
0.16
2.56
12.96
31.36

96.8
46.08
1.76
23.04
51.84
94.08

/

338

/

/

313.6

𝒕

∑

Укупно

𝒇𝒊

= 𝟒𝟎

𝑿=

∑𝒏
𝒊=𝟏

𝒙𝒊 ∗𝒇𝒊

∑𝒏
𝒊=𝟏

𝒇𝒊

=

𝟑𝟑𝟖
𝟒𝟎

= 𝟖. 𝟒𝟓
𝒕

Просечан принос овса на 40 парцела износи 8.45 𝒉𝒂
𝟐

𝝈 =

∑𝒏
𝒊=𝟏

𝒇𝒊 (𝒙𝒊 −𝑿)𝟐

∑𝒏
𝒊=𝟏

𝒇𝒊

=

𝟑𝟏𝟑.𝟔
𝟒𝟎

= 𝟕. 𝟖𝟒

Квадратно одступање приноса овса од просечног приноса овса на 40 парцела је 7,84 .
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53.

Bрој угоститељских објеката по општинама био је:
5
20
15
35
48
17
38
39
7
19
20
40
46
28
35
41
9
17
19
38
39
31
42
29
10
16
30
42
50
42
25
19
Груписати податке у облику интервалне нумеричке серије.
Bрој интервала

Ширина интервала

Доња граница првог интервала

𝒙− 𝒙𝒎𝒊𝒏

k = 1+3.3лог32

i=

k = 1+3,3*1.50515

i=

k = 1+4,96699

i = 7.54

k = 5.96699

i≈8

𝒙𝟎

𝒌

= 𝒙−

𝟓𝟎−𝟓
𝟓.𝟗𝟔𝟔𝟗𝟗

𝒙𝟎

=𝟓

𝒙𝟎

−

𝒊
𝟐

𝟕. 𝟓𝟒
𝟐

= 𝟏. 𝟐𝟑

𝒙𝟎 ≈ 𝟏

k≈6
Bрој групних интвервала је 6. Максималан број угоститељских радњи је 𝒙𝒎𝒂𝒙 је 50,
минималанброј 𝒙𝒎𝒊𝒏 је 5.
Ширина групног интервала и ≈ 8 .
Доња граница групног интервала је 𝒙𝟎 ≈ 𝟏.
На основу израчунатих вредности параметара к, и, 𝒙𝟎 можемо и направити табелу груписања
опстина према броју угоститељских радњи.
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54.

Просечна висина гребена једне расе коња износи 175 cm, док је варијанса
σ2 =7,5 cm2. На једној ергели која има 100 коња мерењем је установљена висина гребена 173 cm.
Да ли се аритметичка средина узорка статистички значајно разликује од аритметичке средине
основног скупа?
Претпоставља се да су параметри основног скупа: μ0 =175 cm и σ = 7,5.
На основу узорка величине н=100 израчуната је аритметичка средина x̄ =173 cm.
Тестира се Х0 :μ =175 cm против Х1 :μ ≠175 cm.

Како је
и
, одбацује се нулта хипотеза на праговима
значајности α=0,05 или α=0,01. То значи да се аритметичка средина узорка статистички високо
значајно разликује од претпостављене аритметичке средине основног скупа, односно да
узорак не припада основном скупу чија је аритметичка средина 175 cm.
55.

На основу распореда крава према млечности (л) датом у табели, може ли се прихватити нулта
хипотеза да је просечна млечност по крави 20 (л)?

Тестира се Х0 :μ = 20 (л)
Х1 :μ ≠ 20 (л).
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Како је апсолутна вредност т-количника већа од обе критичне вредности на
праговима значајности 5% и 1%, нулта хипотеза се одбацује тј. прихвата алтернативна.
То значи да је тест критеријум високо статистички значајан. Према томе не може да се
прихвати нулта хипотеза да је млечност по крави 20(л).

56.

Из графика на коме су годишњи подаци о броју туриста у Србији од 2007. до 2011. Године
прочитати које године је укупан број туриста био највећи, а које године је број домаћих туриста
био највећи.

Са графикона се види да је највећи број туриста од 2005. до 2011. године боравио
у Србији 2007, док је највећи број домаћих и најмањи број страних туриста био 2011.
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57.

У табели је дата расподела 400 сијалица према дужини трајања у часовима:
Дужина трајања
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-1099
1100-1199

Bрој сијалица
18
42
56
78
60
70
40
30
6

Направити хистограм учесталости фреквенција.
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58.

Графички приказати податке из табеле:
Пољопривредне површине у Србији
Обрадива површина
Пашњаци
Рибњаци
Укупно

(у ха)
4.674.662
1.006.473
37.504
5.718.599

Обрадива површина: 81,74%
Пашњаци: 17,6%
Рибњаци: 0,66%
Централни угао крушних исечака којима ће се представљати подаци:
Обрадива површина: угао је 294,264 степени.
Пашњаци: угао је 63,36 степени.
Рибњаци: угао је 2,376 степени.

59.

Са графичког приказа просечне удаљености планета Сунчевог система од Сунца (јединица мере је
просечна удаљеност Земље од Сунца), прочитати која планета је најближа Сунцу и колико пута је Марс
даљи од Сунца у односу на Земљу.

Најближа планета је Меркур (0,387), док је Марс удаљен 1.523 пута више од Сунца у односу
на Земљу.
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60.

Са графичког приказа прочитати за колико и колико пута је порастао број корисника Интернета
на глобалном нивоу 2009. године у односу на 2008.

Са графикона се види да је број корисника интернета 2009. године порастао
за 1802-1574=228 милиона у односу на 2008. годину, док је број корисника
интернета 2009. године порастао 1802/1574=1,145 пута у односу на 2008.
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СРЕЋНО!
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