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Важне информације 

За решење задатака из практичног дела стоји Вам на располагању 180 минута. 

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, (фасцикли, мапи) који носи 
Ваше име.  Проверите да ли је каталог доступан, ако није, још на почетку испита 
обратите се дежурном професору! 

Радове сачувајте у Вашој испитној мапи 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! 

Фајлове са изворним информацијама наћи ћете у испитном каталогу. 

У случају програма који не подржавају давање мера у центиметрима,  можете кори-
стити следећи однос  1цм =  40 пиксела (px). 

Препоручујемо да задатке прво прочитате до краја, а затим појединачно решавате 
делове задатака! 

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. Кратко обавештење 

Завод за статистику с времена на време публикује кратка, сумарна обавештења о 
различитим темама. Ваш је задатак да једно такво обавештење које говори о 
телекомуникацијама и интернету форматирате по примеру са следеће странице и 
следећем упутству! 

Задатак радите користећи фајлове: nyersszoveg.txt, diagram.png! Текст обаве-
штења се налази у фајлу nyersszoveg.txt који је у формату UTF-8. Рад сачувајте у 
фајлу с називом tajekoztato у основном- default  формату програма за обраду текста! 

1. Нека обавештење буде у формату А4 усправном (portrait), све маргине подесите 
једнако на 2 цм! 

2. На крају фајла nyersszoveg.txt налазе се три фусноте, напомене, (lábjegyzet) 
обележене бројевима 1, 2, и 3. За делове текста обележене карактером * направите 
нумерисане фусноте као у примеру! Текст фуснота пренесите са краја документа! 

3. Користите у обавештењу тип слова Times New Roman (Nimbus Roman) величине  
11 поинта! Нека наслов буде величине слова од 16 поинта, наслов испред табеле и 
графикона нека буду 14 поинта и подебљаним стилом (félkövér - bold)! 

4. Користите тип слова Arial (Nimbus Sans) за горње и доње заглавље као и за 
фусноту! Нека величина слова буде 11 поинта за заглавља а 8 поинта за фусноту! 

5. Примените једноставно један проред у целом тексту (szimpla sorköz)! 

6. Наслов „Teлекомуникације, интернет 2009. IV квартал“ преуредите према 
примеру! После наслова оставите проред од 12 поинта! 

7. У тексту обавештења све до текста „Број фиксних линија и претплата на 
мобилни телефон на крају периода“  после сваког пасуса оствите проред од  
6 поинта и подесите текст да буде поравнан са обе стране (sorkizárt – Justify)! 

8. Први ред првог пасуса после наслова увуците за 1 цм! Стил слова овог пасуса 
подесите да буде подебљан  (félkövér – bold)! 

9. У одређеним пасусима као што се види на примеру подесите набрајање (felsorolás)! 
Знак за набрајање нека почне на 1,2 цм, а текст набрајања на 2 цм! Испред и иза на-
брајања нека буде проред од 6 поинта, али нека међу њима нема додатног прореда! 

10. Текст„Број фиксних линија и претплата на мобилни телефон на крају периода“ 
подесите на средину нека испред њега буде проред од 12 поинта, иза њега 6 поинта! 

11. Текст раздвојен табулаторима, који се налази после овог наслова образујте у облику 
табеле која има 8 колона и 11 редова! 1. колона табеле нека је ширине 1,3 цм,  
2. колона 1 цм, а остале колоне 2,3 цм! Табелу поравнајте по средини! 

12. Прве два реда табеле, која су заглавље спојите као што је то урађено у примеру. 
После спајања подесите да је висина прва два реда по 1,5 цм! Заглавља, називе 
колона поравнајте по средини и водоравно и усправно! Позадину ћелија направите 
светло сивом! 

13. У табели осим прве две колоне све нумеричке вредности центрирајте, поравнајте по 
средини! Нека табела има оквир као што је то на примеру показано! 

14. Испод табеле унесите текст „Број телефонских услуга у периоду од 1990. до 2009. 
године“! Текст форматирајте у истом стилу као наслов изнад табеле!  
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15. Испод наслова убаците слику diagram.png. Ширину слике подесите на 16,1 цм а 
да при том пропорције остану исте! Слику поравнајте по средини! 

16. Направите горње заглавље у коме ћете уписати „Завод за статистику – кратко 
обавештење“! У доњем заглављу подесите број странице! Оба заглавља 
форматирајте по ранијем упутству и подесите као на примеру! 

17. Направљен документ не сме да садржи непотребне размаке и празне параграфе, 
пасусе! У целом тексту примените раздвајање речи! 

 
Пример: 

 

40 бодова 
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2. Ласло Биро 

На основу следећег описа и датих примера направите веб-страницу за представљање 
новинара Ласла Биро, који је мађарског порекла а проналазач је хемијске оловке! 

Фајлови које треба направити нека су назива biro.html, szerkezet.html и 
golyo.html. Све три странице нека су исте структуре и боје, као сто је описано и 
приказано на примеру. Текст страница наћићете у фајлу biroforras.txt формата 
кодираног у UTF-8. 

Слике потребне за решавање задатка су: toll.png, foto.jpg, szerk.png и 
nagyitas.jpg. Док користите слике пазите на то да се оне добро прикажу и када се 
Ваша испитна мапа пребаци на друго место! 

Заједничке карактеристике 

1. Нека структура све три странице буде иста! У карактеристикама странице подесите 
да је позадина странице плаве боје (боја кода #6EB5B8) и текст тамно сиве (боја 
кода #3A414C)! Боје линкова нека буду у свим случајевима светло сиве (боја кода 
#756F72)! 

2. У оквиру за претраживање нека се појави назив странице „Ласло Биро“! 

3. Садржај странице нека се постави у табелу чије су особине следеће: 

• Нека табела има 4 реда и 3 колоне са различитим бројем ћелија у њима! 
• Ширина табеле нека буде 800 пиксела и нека је водоравно подешена, 

поравнана, по средини! 
• Позадина табеле нека је зелена (боја кода #A7FFC3)! 
• Нека табела буде без оквира, размак између ћелија и маргине по 5 пиксела! 
• У првој и трећој колони нека од горе прве 3 ћелије буду спојене! 
• У четвртом реду све три ћелије нека буду спојене у једну целину! 
• Ширина прве и треће колоне нека буде 50 пиксела! 

4. У првом реду табеле, у прву и трећу ћелију унесите слику toll.png! 

5. Мени се налази у другој (средњој) колони у прва три реда. У менију се налазе два 
линка који указују на друге две странице и одговарајућа слика актуелне странице! 
Укуцајте текст као у примеру и направите линкове! Линкове форматирајте у наслов 
првог нивоа (Heading1) и поравнајте их водоравно по средини! Две ћелије које 
садрже линк на свим страницама подесите да буду висине 125 пиксела! 

biro.html 

6. Прво направите страницу biro.html! У први ред, средњу ћелију табеле унесите 
слику foto.jpg с оквиром од једног пиксела! 

7. Текст странице унесите из фајла biroforras.txt у четврти ред табеле! Пасусе 
(параграфе) направите као на примеру са слике! 

8. Поднаслов „Хемијска оловка - Ласло Биро новинар, проналазач“ нека буде у стилу 
наслова другог нивоа (Heading2)! 

szerkezet.html 

9. Недовршен цртеж са следеће странице можете наћи у фајлу szerk.png. Од ње 
направите нову слику magyarazat.png као у примеру. Додајте линије које 
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показују на одговарајућа места на слици и натписе који недостају! Натписе 
поставите на леву страну слике и нека и натпис и линије буду плаве боје! 

10. Направите фајл szerkezet.html! У други ред, средњу ћелију табеле унесите слику 
magyarazat.png с оквиром од једног пиксела. Линкове менија промените по 
одговарајућем принципу са прве странице! 

11. Текст странице унесите из фајла biroforras.txt у четврти ред табеле! Пасусе 
(параграфе) и набрајања направите као што се види на примеру! 

golyo.html 

12. Направите фајл golyo.html! У трећи ред, средњу ћелију табеле унесите слику 
nagyitas.jpg с оквиром од једног пиксела! Линкове менија промените по 
одговарајућем принципу са прве странице! 

13. Текст странице унесите из фајла biroforras.txt! Пасусе (параграфе) направите 
као на примеру! 

 
Пример:  

 
biro.html 

Остали примери потребни за задатак могу се наћи на следћим страницама.

30 бодова 
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Пример за задатак Ласло Биро:  

 

szerkezet.html 
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Пример за задатак Ласло Биро:  

 

golyo.html 
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3. Колегијум 

У колегијуму, дому за ученике Коцка, домци су подељени по мањим групама. 
Поједине групе се идентификују бојама. После објављених резултата са полугодишта 
групе се вреднују на основу просека ученика, односно, статистички подаци бивају 
приказани на интернет страници. У наредном задатку треба направити један такав 
статистички извештај. 

Коришћењем програма за руковање табелама решите следећи задатак! 
У току решавања задатка узмите у обзир следеће! 

• Уколико је могуће, у току решавања користите формуле, функције, реферисање да 
би и у случају промене основних података добили жељени резултат! 

• Међу подзадацима има и таквих који користе резултате неког ранијег подзадатка. 
Ако предходни подзадатак нисте успели да решите до краја, користите резултат 
такав какав је, или у случају броја упишите вредност која се чини реалним 
резултатом и тако наставите даље с радом. Тако можете добити бодове и на тај 
подзадатак. 

• Ако је потребно, од колоне W, на десно можете користите помоћне ћелије (поља). 

1. У програм за руковање табелама, почев од ћелије А1 унесите фајл koll.txt који 
садржи текст кодиран у формату UTF-8 са подацима раздвојеним табулатором! 
Сачувајте рад под називом kollegium у основном формату дефинисаном за тај 
програм (default)! 

2. У колони Т одредите средњу оцену појединих ученика! Ученик има просек 1 ако је 
из било ког предмета добио непрелазну оцену, иначе је просек математичка средина 
свих оцена. 

3. У колону U унесите описну оцену ученика на основу просека! Просек испод 2,00 
има описну оцену - недовољан, преко 2,00  -  довољан,  преко 2,75 - осредњи,  преко 
3,75 - добар, преко 4,50 - истиче се,  док је 5,00 - одличан. За решавање задатка, ако 
сматрате да је потребно, користите помоћне ћелије и извршите помоћна 
израчунавања. 

4. У 28. реду, у одговарајућим ћелијама одредите просечан број оправданих и 
неоправданих часова, и просеке по предметима,  односнона на крају - на основу 
просека по предметима - укупан просек дома ученика, колегијума! 

5. Други ред који се види у примеру на следећој страни образујте  у 29. реду табеле. 
Нека од колоне D до колоне S садржај поља прати промене првог реда. У ћелије 
B29, C29 и T29 упишите садржај који се види на примеру!  

6. У област од B30 до B33(B30:B33) упишите називе група! 

7. У области, делу C30:C33 одредите бројно стање појединих група! 

8. У области D30:S33 израчунајте коришћењем формуле која омогућава копирање без 
прављења грешке изостанке и просек по предметима ученика дате групе! 

9. У делу T30:T33 израчунајте средње оцене група на основу просека по предметима! 

10. Форматирајте област B28:T33 на основу примера. Просеке оцена прикажите са 
тачношћу на две децимале. Код подешавања ширине колона и висине редова пазите 
на то да су сви подаци видљиви. Нека ширина колона F:T буде једнака. Нека 
ширина колона B:E буде (од прилике) дупло већа од горе наведених. Области 
B28:T28 и B30:T33 уоквирите споља дупло! 
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11. Направите дијаграм који показује просек група као у примеру на слици. Координате 
скалирајте такође по узору на дати пример. Боја појединих стубаца нека одговара 
именима група. Нека ширина дијаграма одговара ширини података који се налазе 
изнад њега! 

 
 

30 бодова 
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4. Ограничења у саобраћају 

Служба за одржавање путева редовно износи у јавност податке о ограничавању 
саобраћаја у земљи. Следећа база података садржи податке једног извештаја о 
саобраћајним ограничењима из 2010. године. 

1. Креирајте нову базу података под именом forgalom. Приложена три  фајла с 
табелама података (korlatozas.txt, megnevezes.txt és mertek.txt) 
импортујте, унесите у базу података под именима табела који одговарају именима 
фајлова (korlatozas, megnevezes, mertek), што одогвара подацима о ограничењима у 
саобраћају, разлозима ограничења и мерама ограничења. Сва три фајла су 
табулаторима раздвојени текст фајлови кодирани у UTF-8 и у првим редовима 
садрже називе колона. Табели korlatozas додајте јединствени идентификатор, 
примарни кључ, са називом az. Док креирате табеле подесите одговарајуће типове 
података и обележите поља која одговарају кључу! 

Tабела: 
korlatozas (az, utszam, kezdet, veg, telepules, mettol, meddig, megnevid, mertekid, sebesseg) 

az Идентификатор места ограничења (бројач), ово је кључ 
utszam Евиденцијски број пута (цео број) 
kezdet Почетак ограничења у километрима (реалан број) 
veg Крај ограничења у километрима (реалан број) 
telepules Назив насеља коме припада део пута с ограничењем (текст) 
mettol Датум почетка важења ограничења (датум) 
meddig Датум краја, прекида ограничења (датум) 
megnevid Идентификатор разлога ограничења (број) 
mertekid Идентификатор мере ограничења (број) 
sebesseg Ограничење брзине у км на сат (број) 

megnevezes (id, nev) 
id Идентификатор разлога ограничења (број), ово је кључ 
nev назив разлога ограничења (постављање каблова, изградња 

саобраћајног чвора...)(текст) 

mertek (id, nev) 
id назив разлога ограничења (текст), ово је кључ 
nev назив мере ограничења, у којој мери се ограничење односи (сужење 

пута, једна трака затворена, потпуно затворен...) (текст) 
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Следећа решења задатака, упита и извештаја сачувајте у фајловима под именима у 
загради! Обратите пажњу да се у упитима прикажу само тражена поља, непотребна 
поља нека се не појављују! 

2. Излистајте упитом где и када је било ограничења саобраћаја у Мишколцу (Miskolc)! 
Прикажите поља: utszam, kezdet, veg, mettol и meddig! (2miskolc) 

3. Помоћу упита прикажите сва места где је било ограничења саобраћаја као и њихово 
трајање у броју дана, сортирано по последњем у опадајућем редоследу! (3idoszerint) 

4. Излистајте имена оних насеља где су разлози ограничења изградња саобраћајног 
чвора (csomópont-építés)! Нека у листи сваки назив насеља буде приказано само 
једном! (4csomopont) 

5. У нумерисању путева, путеви са нижим приоритетом обележавају се четворо-
цифреним бројевима. Направите упит који приказује колико има ограничења где је 
број пута четвороцифрен! (5negy) 

6. Направите упит који даје просечу дужину деоница пута за различите мере ограни-
чења кретања! Нека су у листи приказани назив мере ограничења и просечна 
дужина, али изоставите оне где је мера - потпуно затворен пут - „teljes lezárás”! 
(6atlag) 

7. Направите извештај о насељима са ограничењима кретања на путевима, називима 
разлога ограничења, датуму почетка и краја ограничења, броју пута! Нека на броју 
пута - и унутар њега називу места - буду формирани нивои група! Ако сматрате 
потребним направите упит за решавање овог задатка! Побрините се да се у 
завршном извештају у свим колонама јасно виде вредности! (7utjelentes) 
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Извор: 

1. Кратко обавештење 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav20912.pdf 

2. Ласло Биро 

http://baloghpet.wordpress.com/2009/09/29/a-golyostoll-biro-laszlo-ujsagiro-feltalalo/ 
http://www.mypensnthings.com/pentypes.htm 

4. Ограничења у саобраћају 

http://internet.kozut.hu/kozlekedoknek/Lapok/default.aspx  
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максималан 
број бодова 

остварен број 
бодова 

Обрада текста 
1. Кратко обавештење  40  

Презентација, графика и израда веб-
странице 
2. Ласло Биро 

30  

Руковање табелама 
3. Колегијум 30  

Руковање базама података 
4. Ограничења у саобраћају 20  

Број бодова на практичном испиту 120  
    
    
    
    
      
  наствник који исправља 

 
 
   Датум:  ................................................. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

elért pontszám 
egész számra kerekítve/
постигнут број бодова 

заокружено на  
цео број 

programba beírt 
egész pontszám/ 
број целих 

бодова уписаних 
у програм  

Szövegszerkesztés/ 
Обрада текст     
Prezentáció, grafika és weblapkészítés/
Презентација, графика и израда веб-
странице     
Táblazatkezelés/ 
Руковање табелама     
Adatbázis-kezelés/ 
Руковање базама података     
   
   
   
javító tanár / наставник који 

исправља 
  jegyző / записничар 

 
 
Dátum/Датум:  ................................................  Dátum/Датум:  ................................................. 
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