TEСТ ПРОВЕРЕ
ОПШТА ФУНКЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

WINDOWS

1. На одређеној партицији рачунара направити директоријум под именом
,,Ваше име и презиме’’.
2. У датом директоријуму из шерованог директоријума ,,TEST’’ ископирати
фајл под називом ,,ZADATAK’’ и фајл са екстензијом .jpg под називом
,,TEST ’’.
3. Направити пречицу на радној површини (desktop) за директоријум ,,Ваше
име и презиме’’
4. Поставити формат бројева, валута, времена и датума на српски
(латинични). Креирати на старт линији ,,meni’’ за избор језика који ће
садржати српски ћирилица, српски латиница и енглески.
5. Подесити резолуцију екрана на 1920x1080 пиксела.
6. У засебном прозору приказати све рачунаре који се налазе на локалној
мрежи.
7. Пустити видео садржај добијен уз задатак на цд-у или са одређене
локације. У току репродукције зауставити, вратити на почетак или
наставити, отићи на одређену минутажу. (плејер за пуштање је windows
media player, VLC, BS, MPC …).
8. Отворити Ваш Емаил и са њега креирати нову поруку са субјектом Ваше
име, у делу за текст описаћете шта шаљете и закачити attachment фајл са
екстензијом .jpg под називом ,,TEST ’’из Вашег фолдера и послати на
судску Емаил адресу.
WORD
9. Отворити нови документ у Wordu, и сачувати га у директоријуму ,,Ваше
име и презиме’’под именом ,,1’’
10. Подесити све маргине странице на 2цм, фонт Arial, величина слова 14.
Откуцати одређен текст. Снимити..
11. Из шерованог директоријума ,,TEST’’ отворити фајл под називом
,,ZADATAK’’ Ископирати 2 параграф, заменити му фонт у фонт Times
New Roman, Величина слова 12.
12. Уметнути нумерисање страница тако да се бројеви налазе на врху на
средини странице.
13. Између два параграфа уметни фајл са екстензијом .jpg под називом ,,TEST
’’.На почетку првe странице новог документа уметнути табелу са 5 колона
и 10 редова, ширине колоне 3 cm, центрирану на средину странице.
14. Оквир око прве колоне поставити на дебљину 1.5 pt, а као позадинску боју
ставити жуту.

15. У другој колони поставити поравнање текста централно и по висини и
ширини.
EXCEL
16. Отворити нови документ у Excel, и сачувати га у директоријуму ,,Ваше
име и презиме’’ под именом ,,1’’
17. Подесити ширину првих пет колона на 130 piksela, и првих 10 редова на
30 piksela.
18. Уоквирити првих пет колона и десет редова креирај табелу, тако да
спољашња ивица буде пуна дебља линија , а унутрашње пуне танке
линије
19. За све ћелије у првој колони унутар уоквирене табеле поставити формат
на текстуални , поравнање са леве стране по ширини, централно по
висини, а позадину жуте боје
20. За све ћелије у другој колони унутар уоквирене табеле поставити формат
на бројчани, поравнање централно по ширини, централно по висини, без
децимала, а позадину зелене боје.
21. У неколико ћелија у другој колони написати поизвољне бројеве , а затим
у последњој ћелији исте колоне додати функцију суме, која сабира
уписане бројеве.

