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Важне информацијe 
 

На испиту су дозвољена следећа средства: рачунар додељен кандидату, папир, хемиј-
ска и графитна оловка, лењир и печатом оверени папири за белешке. 

Белешке се могу писати на унутрашњим страницама листе задатака као и на папирима 
за прибелешке, које на крају испита треба предати, али им садржај  неће бити оцењиван. 

Задаци се могу решавати у произвољном редоследу. 

Подсећамо Вас на често (10 минутно)  чување ( save - сејвовање).  Неопозиво 
препоручујемо да сачувате свој рад пре него што започнете следећи задатак.. 

Испитни рад  треба да сачувате у испитном каталогу, (фасцикла-директоријум) који 
носи Ваше име!  Проверите да ли је каталог доступан, ако није,  обратите се дежурном 
професору још на почетку испита! 

Радове сачувајте у Вашем испитном каталогу и на крају испита проверите да ли су 
сви радови у одговарајућем каталогу,  јер се само они могу оцењивати. Проверите да ли 
су фајлови које треба да предате читљиви, јер се не могу оцењивати фајлови који се не 
могу отворити! 

Уколико задатак из управљања базама података решавате у LibreOffice Base програму, 
SQL упите за промену табеле или сачувајте као део LibreOffice Base фајла базе података 
или у посебном текст фајлу. У случају да предајете посебан текст фајл, нека његов назив 
указује на садржај (SQL-komande.txt), односно нека у фајлу поред наредбе стоји њен 
тражени назив. 

Ако користите MySQL треба да сачувате и податке из базе у једном такозваном dump 
фајлу. 

Фајлове са изворним информацијама наћи ћете у испитном каталогу. 

Препоручујемо да задатке прво прочитате до краја, а затим решавате један по један део 
задатка! 

Уколико постоји технички проблем на рачунару, обратите се дежурном професору.  
Чињеница да сте се обратили као и установљена грешка ући ће у записник. Изгубљено 
време биће надокнађено за толико продуженим испитом. Уколико ипак није по среди 
грешка на рачунару, професор који исправља задатке обавезан је да при оцењивању узме 
у обзир и садржај записника. (Администратор не може да помогне кандидату у припреми 
рада.) 

На крају испита морате да напишете на првој страници листе задатака број и назив 
фајлова које сте направили и предали у испитном каталогу и подкаталозима.  
Немојте отићи са испита док то нисте учинили и исто показали дежурном професору! 
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1. Давање крви  

У овом задатку треба да припремите проспект о добровољном давању крви на основу 
приложеног примера и описа. За припрему користите szoveg.txt текст фајл UTF-8 
кода, односно слике voroskereszt.jpg и mindencsepp.jpg . 

1. Уз помоћ програма за едитирање направите фајл veradas у основном (default) 
формату програма, коришћењем изворних фајлова. Нека у документу не буде 
непотребних празних поља и празних редова. У документу примените аутоматско 
прелажење у нови ред (elválasztás-hyphenation)! 

2. У изворном тексту грешком фигуришу речи које погрешно садрже речцу „давањ”. 
Замените погрешна појављивања форме „даван” исправном формом „давањ”! Треба 
применти замену у свим појављивањима без обзира на мала и велика слова. 

3. Нека документ буде усправне (portrait) странице и A4 формата. Доњу, горњу, леву и 
десну маргину подесите на 2,1 cm! 

4. Где задатак не тражи другачије: 
а.  У документу користите слова величине 13 поинта типа Times New Roman 

(Nimbus Roman)! 
б.  Нека пасуси буду поравнати с обе стране (sorkizárt – Justify)!  
в.   Нека је у пасусима проред међу редовима једнолинијски (egyszeres - single), 

нека је проред простора (térköz - space) пре пасуса 0, а после 6 поинта!  
г.  Нека с леве и с десне стране увученост реда остане уобичајених 0 cm! 

5. Наслове форматирајте на следећи начин: 
а.  За наслове примените величину слова од 24 поинта где су сва слова  

приказана као велика (kiskapitális -Small Caps)! 
б.  Наслове прикажите проређеним словима и поравнате као у примеру! 
в.  Нека наслови имају светлосиву позадину, као у примеру и нека испред њих 

буде проред од 12, а после њих од 6 поинта! 

6. Поред пасуса испод првог наслове убаците слику voroskereszt.jpg одржавајући 
пропорције до висине слике од 4 cm! Слику подесите водоравно до маргине, 
усправно према примеру! Размак између слике и текста на десној страни нека је 
0,5 cm! 

7. Нека је у тексту испод прва два наслова први ред сваког параграфа увучен за 1 cm, 
као у примеру! Испод осталих наслова у текстовима и просторима за текст нека је 
увученост првог реда 0 cm! 

8. Текст после трећег наслова, као у примеру, форматирајте у облику набрајања! Нека 
проред између параграфа набрајања буде од 0 поинта! Нека симбол набрајања буде 
црвени карактер ♥ који је увучен за 0,4 cm! 

9. Направите фусноту за текст „ТАЈ картица” који се налази у другој тачки набрајања! 
Текст за фусноту ћете наћи у изворном тексту између симбола {}. У готовом тексту 
обришите симболе {} и део између њих! Нека је текст фусноте величине слова од 10 
поинта, типа Times New Roman (Nimbus Roman) и  искошеног стила слова (dőlt-italic)! 

Наставак задатка је на следећој страни.  
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10. Обезбедите да четврти пасус почиње на новој страници! Као у примеру, текст 
трансформишите у два ступца! Поделу текста по ступцма и линију која раздваја 
ступце подесите према примеру! Нека текст првог параграфа у оба ступца буде 
подебљаног стила (félkövér-bold) и поравнат по средини!  

11. После петог наслова направите табелу од 4 реда и 5 колона поравнату по средини, 
као у примеру!  

a. У табели користите слова од 10 поинта типа Times New Roman (Nimbus 
Roman)!  

б.  Табелу према датом примеру уоквирите танком линијом, испод првог реда 
нека се види дупла линија!  

в.  Поставите ширину 1.-3. колоне на 1,4 cm, a 4.-5. колоне на величину од 
5,8 cm!  

г.  Нека је висина редова 1.-3. бар 0,8 cm, a 4. реда бар 1,2 cm!  
д.  У првом реду спојите ћелије 1.-3.! 
ђ.  Нека после пасуса не буде проред! Нека је прелом текста као у примеру! 

Цео садржај поравнајте водоравно на лево, усправно по средини! 

12. На другој страници поставите слику mindencsepp.jpg као у примеру, одржавајући 
пропорцију слике до ширине од 10 cm! Слици подесите танак црвени оквир! Слику 
поставите водоравно по средини, усправно као у примеру!  

13. На крају текста у облику два простора (оквира) за текст поставите информације о 
наменском давању крви! 

a. Нека оба оквира буду ширине 6,8 cm, нека имају танке црвене граничне 
линије! Висину оквира подесите према примеру! 

б.  Нека је садржај у оквирима величине слова од 10 поинта, типа Times New 
Roman (Nimbus Roman)! 

в.  Нека су наслови у оквирима за текст црвени и поравнати по средини, остали 
садржај нека је поравнат с обе стране (sorkizárt – Justify)! 

г.  Нека оквири за текст буду водоравно подешени ка одговарајућим бочним 
маргинама, усправно нека буду подешени на доле! 

 
  

40 бодова 
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Пример за задатак Давање крви: 
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2. Електронски потпис 
Уз помоћ електронског потписа имамо могућност оверавања дигиталних докумената 

на начин еквивалентан ручном потпису. Треба да направите презентацију за 
представљање овог система. За припрему користите текст фајл diaszoveg.txt UTF-8 
кода и слике alairt.png, dokumentum.png, hasheles.png, hitelesito.png, 
kodolt.png, pki.png, tanusitvany.png, tkulcs.png ! 
1. Помоћу програма за креирање презентација направите презентацију од 4 слајда под 

називом e_alairas у основном (default) формату програма, у стандардној 16:9 
пропорцији за слајд! 

2. Нека је позадина слајдова уједначена сивоплава боја кода RGB (219, 225, 228)! Нека, 
ако задатак не каже другачије, карактери, линије и унутрашњост разних облика буду 
тамноплави, кода RGB(39, 49, 53)! 

3. На слајдовима користите тип слова Arial (Nimbus Sans) величине 60, 40, 26, 22, 16 
поинта! Нека наслови слајдова буду подебљаног стила (félkövér-bold)! 

4. На слајдове копирајте или укуцајте текст! Наслове слајдова поравнајте као у датом 
примеру! 

5. Нека се на првом слајду наслов појави водоравно и усправно поравнат по среди! 
6. На другом и трећем слајду формирајте двослојно набрајање, као у примеру, уз 

величину слова од 26 и 22 поинта! На трећем слајду ширину пoља за текст који 
садржи двослојно набрајање подесите на 16,5 cm ширине! 

7. На трећи слајд убаците редом слике pki.png, hitelesito.png, hasheles.png! 
Слике поставите код одговарајућег набрајања, према примеру! Величину слика 
подесите тако да одржите пропорције, али да оне не додирују текст, нити вире ван 
слајда! Слике међусобно поравнајте водоравно по средини! 

8. На четвртом слајду направите скицу која представља процес прављења електронског 
кључа! За то користите слике alairt.png, dokumentum.png, hasheles.png, 
kodolt.png, tanusitvany.png и tkulcs.png онолико пута колико пример 
налаже! Величину слика подесите тако да испуне ширину слајда, али да се не 
додирују и да не вире ван слајда! 

9. Око фигура унесите знаке сабирања и једнакости, као и стрелице потребан број пута 
и два празна правоугаоника! Тражене облике подесите на следећи начин! 

a. Нека величина знака за сабирање (плус) буде 1,4×1,4 cm! 
б.  Нека је знак једнакости висине 1,4 cm и ширине 1,8 cm! 
в.  Подесите висину стрелица између 0,6-0,8cm, а ширину на између 1,6-2 cm! 
г.  Величину правоугаоника изаберите тако да нигде не додирују облике слике 

који су у њима! Нека је дебљина линије правоугаоника 3 поинта! 
д.  Нека су ивице и унутрашњост облика горе поменуте тамноплаве боје! 

10. Облике, који се у два реда налазе на четвртом слајду, у сваком реду усправно 
подесите међусобно по средини! 

11. На четвртом слајду направите четири натписа величине слова од 16 поинта, као у 
примеру! Нека, поред датих карактеристика, натписи буду подебљаног стила слова 
(félkövér-bold)! Натписе, као у примеру, подесите поред датих облика! 
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12. Направите анимацију на трећем слајду на следећи начин! 
a. Нека се текстови првог, заједно са текстом другог нивоа набрајања, 

појављују на клик један за другим, једноставном анимацијом на лицу места 
(simple - on-site)! 

б.  После појављивања текста појединих појмова, нека слика која му припада 
уклизи аутоматски с десне стране! 

 
Пример: 

1. слајд 2. слајд 

 
3. слајд 

 
4. слајд 

30 бодова 
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3. Калкулатор подних плочица 
У неким просторијама стана под се прекрива подним плочицама. Прорачунима  

помажемо у набавци материјала који је према плановима потребан за обављање посла. 

У фајлу padloforras.txt нам стоји на располагању план постављања плочица у 
једној правоугаоној просторији. Можемо изабрати једну од 5 различитих боја које 
представљамо словима. Тамо где недостаје ознака боје, неће бити постављене плочице, 
јер ће тамо бити уграђен комад намештаја или апарат. Величина плочица је увек иста, 
пошто је мајстор већ премерио површину и предложио плочице величине 34×34 cm. 

Следеће задатке решите користећи програм за руковање табелама! 
У току решавања задатака узмите у обзир следеће! 

• Помоћна израчунавања можете обавити од колоне V па на десно. 
• Уколико је то могуће, у току решавања користите формуле, функције, референце 

како би се и у случају измене основних података добили жељени резултати! 
• Међу подацима има и оних који користе резултате неког ранијег подзадатка. Ако 

претходни подзадатак нисте успели да решите до краја, користите резултат 
такав какав је, или унесите податке које сматрате вероватним и користећи њих 
радите даље! Тако, наиме, можете добити бодове и за тај подзадатак. 

1. У радну страницу програма за руковање табелама, почевши од ћелије A1 учитајте 
текстфајл кода UTF-8 padloforras.txt где су подаци раздвојени табулаторима! 
Рад сачувајте под називом furdoszoba у основном (default) формату програма за 
руковање табелама! 

2. Промените назив радне станице у „План1”! 
3. Допуните, односно према примеру укуцајте натписе који недостају у колони I и у 12. 

реду! Пазите да јединице мере буду исправно приказане и да дворедни натписи из 
примера остану тако приказани без обзира на промену ширине колона! 

4. У ћелији J1 исправно подесите приказ јединице мере! 
Просторија, приказана ћелијама из области  A1:G11 прекрива се квадратним 

плочицама дужине странице дате у ћелији J1 у центиметрима. Словне ознаке боја 
плочица које се могу бирати налазе се у ћелијама области I13:I17. Плочице се пакују у 
кутије, у различитом броју плочица по кутији. У ћелијама области J13:J17 се за сваку 
боју налази број упакованих плочица по кутији. Могу се куповати само пуне кутије, које 
се не могу отварати. 
5. У ћелијама J4, J5 и J6 израчунајте у квадратним метрима помоћу функција и формула 

површину целе просторије, непокривеног дела и дела који се покрива плочицама! 
Добијене податке прикажите форматирано на две децимале! У ћелијама J2 и J3 су 
подаци који приказују број плочица које се могу поређати на једној страни просто-
рије. У формулама се при израчунавању позивајте на вредности из ових ћелија! 

6. У ћелијама области K13:K17 прикажите - уз помоћ формуле која се може копирати -  
колико је, према плану, потребно плочица различитих боја (слова)! 

7. У ћелијама области L13:L17 израчунајте - уз помоћ формуле која се може копирати – 
од које боје колико кутија плочица треба купити! Резултате прикажите у целим 
бројевима заокружено на горе (већа целобројна вредност)!  

8. У ћелијама области M13:M17 одредите колико ће се плочица купити више него што 
је потребно зато што се морају куповати пуне кутије! 
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9. Помоћу формуле у ћелијама области N13:N17 за сваку боју испишите проценат 
вишка у односу на број потребних плочица! Ако једне боје нема у плану, онда нека 
ћелија буде празна! Резултат форматирајте на једну децималу, у процентима! 

10. У ћелијама области K18:M18 сумирајте по бојама срачунат број плочица, кутија и 
вишка плочица! У ћелији N18 на основу сумираних података израчунајте који је 
проценат вишак плочица у односу на искоришћене плочице! 

11. Форматирајте табелу према примеру и доњем опису! 
a. Водоравно и усправно поравнање у ћелијама подесите према примеру! 

 б.    Подесите ширину колона A:G и висину редова 1:11 на 25 пиксла (0,66 cm)! 
Ширину колона J:N подесите једнолико, да садржај ћелија буде читљив, 
као у датом примеру! 

в.   Спојите садржај ћелија I18:J18! 
г.   Нека је садржај у ћелијама које садрже израчунате вредности тамноплаве 

боје и  подебљаног стила (félkövér-bold) слова! 
д. Области A1:G11, I12:N17 и I18:N18 уоквирите споља дебелом, унутра 

танком линијом, као у примеру! Нека други делови табеле не буду 
уоквирени! 

12. За приказ у плану наведеног броја плочица направите тракасти дијаграм, поред ћелија 
које приказују податке, тако да поред сваке ћелије буде приказана њој одговарајућа 
трака! 

a. Нека на дијаграму нема легенде, осе произвољно поставите, натписе скала 
и наслов подесите према примеру! 

б.   Величина дијаграма и позиција нека буду такви да не прекрива податке и 
да не прелази после колоне U! 

13. Направите другу верзију плана за постављање плочица! За то радну страницу 
„План1” копирајте под називом „План2”! 

14. На радној страници „План2” у ћелијама области A1:G11 ознаку боје свих ћелија које 
нису празне промените једнолико у „F”! 

15. На радној страници  „План1” спојите ћелије области I20:N20! Нека у спојеној ћелији 
стоји текстуални резултат поређења два плана на основу потребног броја кутија! Ако 
за први план: 

a. треба више кутија, нека је натпис „За први план више кутија треба.” 
б.   треба мање кутија, нека је натпис „За први план мање кутија треба.” 
в.   исти број кутија треба као за други план, нека је натпис „За оба плана исто 

кутија треба.”! 
г.   Нека натпис буде приказан подебљаним стилом (félkövér-bold)! 

 

Пример за задатак се налази на следећој страни. 
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Пример за радну страницу План1 задатка Калкулатор подних плочица: 
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4. Градови 
Од 1990. године број градова у Мађарској динамично расте, до 2019. се приближио 

броју 350. Правила за проглашавање града су значајно пооштрена 2015. године, тако да 
ће у блиској будућности мало насеља добити статус града. База података садржи неке 
податке о садашњим градовима и о квартовима Будимпеште. Садржи приказ броја 
становника по градовима у годишњим размацима, од године после године добијања 
статуса града. 

1. Креирајте нову базу података под називом varosok! Приложена три табулаторима 
разграничена текстфајла, UTF-8 кода (megye.txt, varos.txt, lelekszam.txt) 
импортујте у базу података, у табеле назива идентичних називима фајлова (megye, 
varos, lelekszam)! Први ред у фајлу садржи називе колона (поља). У току креирања 
подесите одговарајуће типове података и дефинишите кључеве! 

Табеле: 
megye (id, nev) 

id Идентификатор жупаније (megye) (број), то је кључ 
nev Назив жупаније (текст), свака вредност је јединствена; садржи и 

Будимпешту 
varos (id, nev, megyeid, megyeszekhely, megyeijogu) 

id Идентификатор града (број), то је кључ, овде су набројани и 
квартови главног град. 

nev Назив града (текст); свака вредност је јединствена; у случају 
Будимпеште – назив кварта 

megyeid Идентификатор жупаније где се град налази (број); за 
будимпештанске квартове то је идентификатор Будимпеште 

megyeszekhely Даје сврставање града у седиште жупаније (логички); ако је град 
седиште жупаније (megyeszekhely) онда је вредност тачна 

megyeijogu Даје сврставање града у град са статусом жупаније (логички); ако 
град има статус жупаније, онда је вредност тачна 

lelekszam (varosid, ev, no, osszesen) 
varosid Идентификатор града (број), то је кључ  
ev Година евидентирања податка (број), то је кључ 
no Број жена које живе у датом граду дате године (број) 
osszesen Број становника које живе у датом граду дате године (број) 

 
При решавању следећих задатака, упите сачувајте под називима који се налазе у  загради! 
Обратите пажњу на то да се у упиту појављују само тражене колоне (поља)! 
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2. Направите упит који приказује називе оних градова који имају статус жупаније, али 
нису седиште жупаније! (2nem) 

3. На прелазу миленијума је једна компанија организирала такмичење у познавању 
хрватскoг правописа за ученике жупанија с граничним прелазима према Хрватској 
(Zala, Somogy, Baranya). Oна насеља која су на прелазу миленијума већ имала статус 
града могла су да се пријаве за финале, дакле да им је већ 2001. године био забележен 
број становништва. Направите упит који даје називе градова на које се то односи и 
назив жупаније у којој се град налази! (3horvat) 

4. Направите упит који приказује које године колико је становника живело у 
Будимпешти! (4Budapest) 

5. У бази података табела lelekszam садржи податке од године после године добијања 
статуса града. Кендереш (Kenderes) је у овом веку постао град. Направите упит који 
даје годину када је Кендереш  добио статус града! (5Kenderes) 

6. Направите упит који даје градове у којима је 2019. године живело више мушкараца 
него жена! Поред назива града прикажите и број мушкараца и број жена! (6tobbferfi) 

7. Направите упит који даје назив седишта жупаније оне жупаније у којој се налази град 
Таб (Tab)! (7Tab) 
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Извор: 
1. Давање крви 
https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert Последње преузимање 12. август 2019.  
https://veradas.hu/uploads/menu_images/medium/1/HnwLjQOxNt.jpg Последње преузимање 12. август 2019. 
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iranyitott_veradas2018.jpg Последње преузимање 12.август 2019.  

2. Електронски потпис 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/343-3436668_png-icon-free-download-onlinewebfonts-com-file-.png Последње преузимање 23. 
август 2019. 

4. Градови 
https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv Последње 
преузимање 2019. augusztus 19. 
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku Последње преузимање 19. август 2019.  
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