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Питања и одговори који се налазе у овој збирци се могу користити за припрему 
ученика за такмичење из роботике и интерфејс технологије „РОБО-ИНТ ИНВЕНТ“. 
Поједина питања ће се користити за састављање такмичарских тестова, од општинског до 
републичког нивоа.   

Приметићете да се нека питања понављају, али им је начин решавања различит. 
Илустрованих питања има мало због штампања тестова у црно-белој техници. На крају су 
дати одговори на постављена питања. 

 
.   

 
Желимо вам успешан рад и добре резултате на такмичењу! 
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     Питања за шести разред  

Ред.бр.  Број 
бодова 

1. 

Софтвери за израду слика се могу поделити у 2 групе. Наведи које су то групе: 

а) _____________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________  
4 

2. 

Рачунарска графика обухвата стварање, чување и употребу слика модела и објеката. 

                 а) тачно 

                 б) нетачно  
Заокружи тачан одговор 

 

1 

 

3. 
Допуни реченицу. 

Вектор у графици означава одсечак који има ______________   и  ___________ . 
2 

4. 

Утврди који су од наведених исказа тачни (Т), односно нетачни (Н). 

а ) Векторска графика за приказивање користи геометријске облике  као што су тачке, 
линије, криве.                                                                                                                 Т      Н 

б) Софтвер за обраду растерских слика је  Corel Draw.                                             Т     Н 

в) Слике урађене векторском графиком заузимају више физичког простора на медијима за 
чување података (тврди диск, DVD...)                                                                          Т    Н 

 г) Софтвер за цртање векторском графиком је Envisioneer Express.                         Т    Н 

4 

5. 

Допуни реченицу. 
Растерска графика је цртање помоћу  ______________  , од којих сваки носи 
информацију о боји коју представља. 1 

6. 

На линију испред врсти растерских слика у зависности од броја боја, упиши број испред  
одговора који их описује. 

     ___    1– битне битмапе                            1) у сивој скали или у палети 256 боја 
___   8 – битне битмапе                           2) једнобојне, на њима су само црна и бела 
___  16 – битне битмапе                          3) True color или 16 777 216 боја 
___  24 – битне битмапе                          4) слике у пуној CMYK боји 
___  32 – битне битмапе                          5) 65 536 могућих боја                                           

5 
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7. 

 

Екстензија је ознака типа датотеке. 

ТАЧНО                             НЕТАЧНО 
                                                                                                                        Заокружи  тачан одговор 

1 

8. 

Неки од формата екстензија слика су 
а) .bmp                                                                         
б) .doc   
в) .pdf   
г) .gif                                                                                                                                                          

Заокружи тачне одговоре 

2 

9. 

Заокружити програм за цртање техничких цртежа на рачунару 

а) Microsoft Word  
б) Microsoft Office Visio 
в) Paint 
                                                                                                                                  Заокружи тачан одговор 

2 

10. 

Повлачењем линија означи програм са његовом наменом.  
 
Microsoft Word                                              обрада табела  
 
Microsoft Visio                                              израда цртежа  
 
Microsoft Excel                                              израда презентација  
 
Microsoft Power Point                                   обрада текста  
 

4 

11. 

 

Наведи програме са којима си се упознао у 6. разреду, а који се користе за 2D и 3D 
пројектовање: 
 
 

1. _____________________________________________ 
 
  
2. _____________________________________________ 

 
  

3.           _____________________________________________  
 

 

 

 

3 
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12. 

  
Основни делови прозора програма Envisioneer Express , приказаног на слици су : 

 
1 __________________________________________ 
2 __________________________________________ 
3 __________________________________________ 
4 __________________________________________ 

 

 

4 

 

13. 

Група алатки Insert у програму  Envisioneer Express  омогућава уношење зидова, врата,        
      прозора, крова, степеница, делова намештаја. 

а) Тачно 
б) Нетачно 

Заокружи тачан одговор 

1 

14. 

У програму Envisioneer Express, линијом повезати групу алата са њиховим значењем. 
 
Building                                                              снимање и штампање  
View Control                                                      цртање зидова  
Zoom and Navigate                                            приказивање нацртаног цртежа у 2D и 3D  
Settings                                                               увећати и смањити 
Standard                                                              подешавање мере  

 

 

5 

  

15. 

 Повежи одговарајуће команде из програма Envisioneer Express  са њиховим значењем. На 
цртицама упиши одговарајуће слово. 
 
______  Lower Floor                                              а) приземље 
 ______ Ground Floor                                            б) спрат  
______  Upper Floor                                              в) темељ 
______  Foundations                                              г) подрум 
 

 

 

4 
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16. 

 
На линијама испред команди у програму Envisioneer Express, упиши слово које одговара 
њеном значењу. 
______ Walls                                                      а) кров 
______ Windows                                                б) зидови  
______ Doors                                                      в) прозор 
______ Roof by Perimeter                                  г) врата 

 

 

 

4 

17. 

 

Да би се олакшало цртањe у програму Envisioneer Express, поставља се мрежа, тако што се 
укључи опција Grid која је смештена у картици  Drawing Aids. 

   а) тачно 

   б) нетачно 

Заокружи тачан одговор 

1 

18. 

Допуни реченицу.  
 

У картици Insert  у програму Envisioneer Express, могуће је поставити степенице 
избором опције ________________________. 

 

2 

19. 

 
На слици је иконица 3D Quick View , која омогућава  
преглед нацртаног модела са свих страна, у програму: 
а) МS Visio                                                   
б) Envisioneer Express                                   
в) Google SketchUp                                         Заокружи тачан одговор 

 

 

1 

 

20. 

 
Допуни реченицу.  
За изглед објекта у 3D, у програму Envisioneer Expres, треба кликнути на иконицу 3D у 
доњем десном углу и изабрати опцију ________________________________ . 
 

 

 

2 

21. 

 

Утврди који су од наведених исказа тачни (Т), односно нетачни (Н). 

а) Иконица „ затворено око“ означава да је елемент видљив.                                     Т      Н 

б) У програму Envisioneer Express пресек модела може да се постави избором алатке  
Dynamic Cutaway.                                                                                                             Т      Н 

в) Подешавање размере у  програму Envisioneer Express односи се и на 3D и на 2D приказ.  

                                                                                                                                             Т    Н                                                                            

                                                                              Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа 

3 
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22. 

На слици је приказана радна повшина програма : 

 

 

 

 

 

 

 

а) Envisioneer Express,  

б) Microsoft Visio, 

 в) Google SketchUp.  
Заокружи тачан одговор 

1 

23. 

Заокружити слово које одговара тврдњи.  Подешавање страница пре почетка рада у 
програму MS Visio, врши се у прозору  

а) Building Plan 
б) Page Setup 
в) Exterior Wall. 

Заокружи тачан одговор  
 

1 

24. 

На цртицама поређај бројевима редослед команди за подешавање јединице мере центимета
р у програму MS Visio 2010. 

_____ centimeters,  

_____ ОК,  

_____ Page Properties,  

_____ Measurement Units. 
 

 

4 

25. 

Допуни реченицу. 
 За подешавање димензија радног листа у програму MS Visio треба изабрати 
картицу  ___________________________. 2 
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26. 

MS Visio  омогућава цртање само у две димензије, те је погодан за цртање хоризонталног 
пресека. 

                                          ТАЧНО                             НЕТАЧНО 
                                                                                               Заокружи  тачан одговор 

1 

27. 

У програму MS Visio цртеж се чува помоћу команде Save/Save As која се налази у картици:  

а) Edit  
б) View  
в) File  
г) Tools  

Заокружи тачан одговор 

1 

28. 

На линију испред назива алата у програму MS Visio упиши слово испред одговора који 
описује њихово значење. 

____ Walls, Shell and Structure                     а) алати за цртање фрижидера, шпорета, итд. 
____ Furniture                                                б) алати за цртање соба, зидова, прозора, врата 
____ Appliances                                             в) алати за цртање намештаја 

 

3 

29. 

На слици је приказ добијен коришћењем програма 

а) – Envisioneer Express  

б) – SketchUp 

в) – Microsoft Visio.   

 

 

 

 

 
Заокружи тачан одговор 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

30. 

Упиши у поља команде за подешавање јединице мере центиметар у програму Google 
SketchUp по редоследу.  
 
 
 

 
OK        centimeters              Unit      Model info                   Window  

 

5   
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31. 

SketchUp користи 2D и  3D координатни систем са осама x, y, z. Испред оса са леве стране   
   упиши слово које одговара боји те осе. 

____  x - оса                   а) плава боја                                                                      
____  y - оса                   б) црвена боја 
____  z - оса                   в) зелена боја                                                                                                           

 

3 

32. 

Допуни реченицу. 

У програму SketchUp , површина коју чине х-оса и y- оса назива се ____________________ 

_____________________ 
 

2 

33. 

Велика група алатки у програму SketchUp , која се налази са леве стране прозора се назива 
а) Toolbars  
б) Large Tool Set 
в) Geting Started  

Заокружи тачан одговор 

1 

34. 

У програму SketchUp , алатке које служе за цртање линија и облика се налазе у скупу 
алатки која се налази са леве стране прозора и назива се 

а) Views 
б) Drawing 
в) Camera  

Заокружи тачан одговор 

 

1 

35. 

У програму SketchUp испред функције алатки , упиши слово које именује ту алатку. 
а) Dimension Tool                           ____  служи за цртање четвороуглова                                                          
б) Rectangle                                     ____  служи за селектовање  
в) Orbit Tool                                    ____  користи се за котирање  
г) Select Tool                                   ____  служи за кретање камере око модела 

4 

36. 

 

Поред сваке алатке која се користи у програму  SketchUp, напиши њен назив. 
 
                ______________________________________ 
 
   
                 ______________________________________ 
 
   
                 _____________________________________ 
 
    
                    _____________________________________       
                           

4 
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37. 

Испред сваке команде у програму SketchUp упиши слово које објашњава њихово значење.: 

_____ Shadows               а) приказивање погледима,  

_____ Components         б) приказивање сенке на објекту  

_____ Views                   в) уређење околине куће  

_____ Dimension            г) приказивање помоћу камере  

_____ Camera                  ђ) котирање,  

_____ Section Plane        е) креирање пресека 
 

6 

38. 

Допуни реченицу. 
Алатке за мењање облика објеката, њихове запремине и положаја , у програму  
SketchUp  припадају скупу алатки ___________________________. 1 

39. 

У рачунарској апликацији  SketchUp, нацртану површину обојићеш алатком 
а) Paint Bucket 
б) Export 
в) Offset 

Заокружи тачан одговор 

1 

40. 

Ако посетиш сајт www.mojenterijer.rs, о чему ћеш се информисати?  
а) грађевинским објектима  
б) савременој архитектури  
в) о уређењу спољашњег изгледа објекта 
г) о уређењу унутрашњости објекта? 

Заокружи тачан одговор 

2 

41. 

Један од бесплатних рачунарских апликација за уређење ентеријера је: 
а) МicrosoftPowerPoint 
б) Room Skecher Home Designer 
в) Microsoft Visio 
г) Scratch                                                                                                  Заокружи тачан одговор 

2 

42. 

За изабрана врата у програму  Room Skecher Home Designer можеш да очиташ угао 
отварања помоћу опције Opening angle.  

а ) тачно 

б) нетачно 

                                                                                                           Заокружи тачан одговор 

1 
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43. 

У програму Room Skecher Home Designer утврди који су од наведених исказа тачни (Т), 
односно нетачни (Н). 

а) У  опцији Floor Material налази се палета материјала за обраду пода.                 Т      Н                                  

б) У опцији Wall Material налазе се материјали за обраду плафона.                         Т      Н 

в) Намештај се бира опцијом Furniture .                                                                       Т      Н 

г) 3D приказ распоређивања намештаја се не добија избором опције Camera.        Т      Н 

                                                                       Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа 

 

 

 

4 

44. 

Допуни реченицу. 
Презентација која у свом садржају има различите медије као што су текст, слике (цртежи, 
табеле, графикони), звучни снимци и видео-записи, назива се  

____________________________________________________   
 

 

 

2 

 

45. 

Најпознатији програм за израду мултимедијалне презентације назива се:  

а) Envisioneer Express  

б) Microsoft Visio 

в) MicrosoftPowerPoint. 
Заокружи тачан одговор 

 

 

1 

46. 

Утврди који од наведених исказа су тачни, односно нетачни . 
а) Основни елемент презентације је страница.  

ТАЧНО – НЕТАЧНО 
 

б) Успех излагања презентације зависи од изгледа презентације и начина на који се представља 
слушаоцима . 

ТАЧНО – НЕТАЧНО 
 

в) У презентацији је пожељно користити само велика слова.  
ТАЧНО – НЕТАЧНО 

г) Много текста у презентацији је одлика лоше презентације.  
ТАЧНО – НЕТАЧНО 

Заокружи тачан одговор 

 

 

 

 

4 

47. 

Допуни реченицу.  
 

Добра презентација садржи и одговарајуће слике које се на слајд уносе избором опције 
 
  _________________ из менија  _________________. 

 

2 
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48. 

Допуни реченицу. 
 

За анимирање приказа презентације у MicrosoftPowerPoint -у , користе се опције менија 
 _______________________. 

 

2 

49. 

Завршена анимација у програму  MicrosoftPowerPoint, презентује се избором опције: 
а) Play 
б) Slide Show 
в) Add Effect. 

Заокружи тачан одговор 

 

1 

50. 

Нови слајд у изради презентације у MicrosoftPowerPoint-у додаје се притиском  на тастатури, 
тастера: 
а) Shift 
б) Enter 
в) Backspace.  

Заокружи тачан одговор 

 

1 

 

51. 

У грађевинарству се котне линије завршавају  
а) косим цртама;  
б) стрелицама;  
в) кружићима.  

Заокружи тачан одговор 

1 

52. 

Допуни реченицу.  
 

У грађевинарству се користи __________________ техничко писмо под углом од 
_______.  

2 

53. 

Пројекција која приказује изглед и положај објекта у простору и даје најприроднији изглед 
објекта са спољашњим детаљима, назива се:  
а) изометрија  
б) ортогонална пројекција 
в) перспектива.  

Заокружи тачан одговор 

1 

54. 

Допуни реченице. 
 
Код објеката високоградње, мерења висине започињу од пода приземља који се усваја за 
нулти ниво. Мера која одређује положај у односу на ниво пода приземља назива се 
____________________________________________________. 

 

2 
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55. 

Утврди који су од наведених исказа тачни, односно нетачни.  
 
а) Најчешће размере у грађевинарству су 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 и 1:1000.  

ТАЧНО     НЕТАЧНО 
 

б) Симболи служе да се на једноставан и упрошћен начин прикажу делови грађевинског 
објекта, намештаја и опреме.  

ТАЧНО     НЕТАЧНО 
 

в) Код ортогоналне пројекције предмет се посматра под углом од 45ᵒ.  
ТАЧНО     НЕТАЧНО 

 
г) У грађевинском техничком цртању, хоризонтални пресеци називају се основе.  

ТАЧНО     НЕТАЧНО 
Заокружи да ли је исказ тачан или нетачан 

4 

56. 

Упиши на празним цртама слово које одговара тврдњи. 

____  перспектива                           а) технички цртежи којима се приказује унутрашњост                   
објекта у грађевинарству 

____  хоризонтални пресек            б) технички цртежи којима се приказује спољашњост                  
објекта у грађевинарству 

    ____ вертикални пресек                   

    ____ ортогонална пројекција                

 

4 

57. 

Породична кућа на цртежу приказана је у: 

а) диметрији  
б) перспективи 
в) ортогоналној пројекцији.  
 
 
 
 

Заокружи тачан одговор 

1 

58. 

Допуни реченицу. 
 
Ако  дужина неког објекта нацртана у размери 1 : 50 на цртежу износи 100 cm, колика је 
дужина објекта у природи изражена у метрима _____________m ? 

 

2 
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59. 

Хоризонтални пресек или основа приказује објекат гледан са стране, који је пресечен           
замишљеном равни вертикално од темеља до крова. 

а) тачнo 

б) нетачно                                                                                                                         Заокружи тачан одговор 

1 

60. 

Упиши на празним цртама тачне одговоре. Колико врата и прозора има грађевински  
објекат приказан на слици? 

 

 

а)  _____  врата 

б)  _____  прозора  

      
 

2 

61. 

Екран микробита чине: 
а) 20 лед диода 
б) 25 лед диода       
в) 30 лед диода 
г) 35 лед диода                                                                                 Заокружи тачан одговор 

2 

62. 

На микробиту се налазе: 
а) 1 тастер 
б) 2 тастера 
в) 3 тастера 
г) 4 тастера                                                                                         Заокружи тачан одговор 

2 

63. 
Да ли микробит садржи компас? 

а) Да 
б) Не                                                                                                   Заокружи тачан одговор 

2 

64. 
Допуни реченицу. 

Помоћу компаса на микробиту можемо да одредимо _________________у његовој 
близини, као и тренутну __________________ у односу на стране света. 

 

4 

65. 
Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

Микробитом се  не може бежично комуницирати. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО  

1 

66. 

Акцелерометар је: 
а) компас 
б) мерач јачине светлости 
в) мерач растојања 
г) мерач убрзања                                                                                  Заокружи тачан одговор 

2 
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67. 

 На линију испред компоненте упиши број испред одговора који описује њихову функцију. 
__ лед диоде                             1) бежично комуницирање два или више микробита 
__ тастери                                 2) улазно-излазни, 3V, уземљење 
__ пинови                                  3) детектује тренутну температуру у околини 
__ акцелерометар                      4) емитују светло 
__ компас                                   5) покреће програм на уређају 
__ компонента за радио            6) мерач убрзања, детектор слободног пада, нагиба... 
 __ сензор за Т процесора         7) одређује смер у коме је окренут микробит 
                         микробита 

7 

68. 

Програмирање микробита се врши у окружењу: 
а) Microsoft Visual Studio 
б) Envisioneer Express 
в) Microsoft MakeCode 
г) Pintar VirtuaLab Electricity                                                              Заокружи тачан одговор 

2 

69. 

У ком од наведених програма се не може програмирати у Microsoft MakeCode 
а) C# 
б) Блоковском (визуалном) 
в) JavaScript 
г) Python                                                                                               Заокружи тачан одговор 

2 

70. 

 

Стрелицом истакнута команда омогућава: 
а) брзо пребацивање између визуелног и текстуалног програмског језика 
б) отварање скрипте о програмирању 
в) симулира рад микробита                                                                  Заокружи тачан одговор 

3 
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71. 

 

Стрелицом истакнут део интерфејса омогућава: 
а) брзо пребацивање између визуелног и текстуалног програмског језика 
б) симулацију рада микробита 
в) показује положај у коме микробит мора да стоји                           Заокружи тачан одговор 

3 

72. 

На линију испред компоненте упиши број испред одговора који описује њихову функцију. 

__ Loops, Logic, Variables и Math       1) приступ специфичним карактеристикама микробита 

__ Basic, Input, Music, Led и Radio      2) приступ додатним функцијама 

__ Advanced                                           3) приступ основним програмским структурама 

3 

73. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 

Блок   може да показује увек само икону срце (не може другачију) 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

74. 

Ако пин P0 добије струјни импулс, на екрану ће се упалити лед диоде  
у облику:  

а) Квадрата који светли све време 
б) Квадрата који засветли на тенутак 
в) Квадрата који светли 5 секунди                            Заокружи тачан одговор 

2 

75. 

Aко је у Пајтону испрограмирано   
на екрану ће се: 

А) стално исписивати „МB“                                                                   Заокружи тачан одговор 
Б) стално исписивати МB 
В) исписати једном „МB“ 
Г) исписати једном МB 

2 
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76. 

Који блок треба да буде употребљен да би се у неком тренутку на екрану исписао  
податак са слике?  

 

а)  

б)  

в)  

г)                                                                                 Заокружи тачан одговор 

2 

77. 

Уколико је блоком  дат задатак микробиту, он: 
а) чува вредност магнетне силе 
б) чува вредност убрзања 
в) чува вредност температуре 
г) показује вредност положаја у степенима                                                                                                                            Заокружи тачан одговор 

2 

78. 

а) __________________ лед диода на екрану микробита. 

б)  Дефинише _____________у временском интервалу у милисекундама . 

в)  Приказивање _____________на екрану микробита. 

г) .Приказивање _____________ на екрану.           Упиши тачне одговоре 

4 

79. Команда   одржава ниво _____________ у интервалу 0 до 255. 

Упиши тачан одговор 

2 

80. 

Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). 
 
а)  У категорији Basic се налазе блокови са основним командама за рад са 
микробитом.                              
б)  У категорији Input са налазе блокови којима се дефинишу догађаји 
(клик на дугме, покрети…) и чувају подаци сензора.                   
в)  У категорији Music се налазе блокови за рад са музиком. 
г)  У категорији Led су блокови за хлађење микробита.                        
 

 
 
Т          Н 
 
Т          Н 
 
Т          Н  
Т          Н 

4 

Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа 
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81. 

 

Повежи блокове Microsoft MakeCode са комадама који им припадају. 

5 

     а)  Basic                                              

     б)  Input                                      

     в)  Music                                

     г)  Led            

     д)  Radio                          

     ђ)  Loops 

e)  Logic 

ж) Variables  

з)  Math 

и) Functions                

___  

___  

___  

___  

___  

___  

___   

___  

___  

___  

Упиши на линији испред команде одговарајуће слово блока коме припада. 

82. 
Команда  укључује ______________ на _______________ 
x и y одређеног ________________.                                                       Упиши на линије тачне одговоре 

3 

83. 

Допуни реченице додавањем речи како би добили тачне реченице.   

1. Екран микробит уређаја има _____ црвених лед диода распоређених ___ диода по 
хоризонтали и ___ диода по вертикали. 

2. Kоордината x представља ____________ положај и узима вредности oд ___ до ___ 

3. Координата y представља ___________положај и узима вредности oд ___ до ___ 

3 
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84. 

У разгранатим или условним програмима се команде реализују 

а) блок за блоком (свака команда једанпут) 

б) неке се извршавају, а неке не, зависно од услова 

в) не могу да се реализују у Microsoft MakeCode 

Заокружи слово испред тачног одговора 

3 

85. 

Пажљиво прочитај следеће тврдње, па заокружи да ли су тачне или не. 
 

1. У разгранатим програмима ће се неке команде извршити, а неке не.  ТАЧНО   НЕТАЧНО 
 
2. Не постоји програмска структура петље (циклуси) која омогућава понављање једне или 
више наредби.                                     ТАЧНО   НЕТАЧНО 
 

3. Покретање симулације при тестирању програма се врши притиском на дугме . 
ТАЧНО   НЕТАЧНО 

 
4. Да бисмо извршавали одређене наредбе  док не буде испуњен неки услов, у 
блок „forever“ превлачимо блок „while..do..“         ТАЧНО   НЕТАЧНО 

Заокружи тачне одговоре 

4 

86. 
На интернет страници https://makecode.microbit.org се може покренути нов пројекат 
кликом на дугме _______________   

                                                                                                                                            Упиши тачан одговор 

2 

87. 

Који од блокова, притиском на тастер „B“ даје на дисплеју микробита очитану вредност 
нивоа осветљења? 

а)  

б)  

в)  

г)  
Заокружи тачан одговор 

2 
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88. 

Ако на дисплеју светле диоде као на слици, тада су укључена 

 поља (___, ___), (___, ___), (___, ___), (___, ___),  

(___, ___), (___, ___), (___, ___), (___, ___). 

 

Упиши тачан одговор 

4 

89. 

Пажљиво прочитај следеће тврдње, па заокружи да ли су тачне или нетачне. 

а) Променљива не може да чува неке међувредности. 

ТАЧНО          НЕТАЧНО 

б) Блокови који омогућавају рачунање налазе се у категорији „Math“. 

ТАЧНО         НЕТАЧНО 

 

2 

90. 

Пажљиво прочитај следеће тврдње, па заокружи да ли су тачне или нетачне. 

а) Блок операцијама у Microsoft MakeCode је могуће одредити да ли је нека вредност 
дељива одређеним бројем. 

ТАЧНО    НЕТАЧНО 

б) Блок операцијама у Microsoft MakeCode није могуће заокруглити децимални запис на 
целобројну вредност. 

ТАЧНО    НЕТАЧНО 

2 

91. 

Пажљиво прочитај следеће тврдње, па заокружи да ли су тачне или нетачне. 

а) Ардуино не може да ради уколико није повезан са рачунаром.   

ТАЧНО    НЕТАЧНО 

б) Ардуино апликација користи основне елементе језика C и C++. 

ТАЧНО    НЕТАЧНО 

2 

92. Функција „setup()“ се извршава _______________ и служи за ____________________. 

Упиши тачан одговор  
4 

93. 

Функција „loop()“ се након иницијализације извршава у ____________________ и позива се 
све док се не искључи _____________________, или док не наступи ресет, који доводи до 
_______________________________. 

Упиши тачан одговор 

6 

94. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

На интернету се налази велики број библиотека корисних функција за Ардуино које се могу 
користити. 

ТАЧНО    НЕТАЧНО 

1 
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95. 

На линију испред компоненте упиши број испред одговора који описује њихову функцију. 

__ setup(), loop ()                                   1) Језичке структуре 

__ Basic, Input, Music, Led и Radio      2) Подаци 

__ Realne konstante, true/false…           3) Функције 

3 

96. 

При програмирању ардуина неки од типова података могу бити: 

return, char, goto, int, double, string 

Заокружи само тачнe одговорe  

4 

97. 

Аритметички оператер „%“ представља: 

а) остатак при дељењу 

б) проценат од променљиве 

в) доделу вредности 

Заокружи слово испред тачног одговора 

2 

98. 

Математичке функције нису: 

void(), abs(), return(), pow(), double(), sqrt() 

Заокружи само тачнe одговорe  

6 

99. 
Синтаксом // се означава ____________________________________________. 

Упиши тачан одговор 
2 

100. 
Синтаксом /* */ се означава ____________________________________________. 

Упиши тачан одговор 
2 

101. 
Оператором поређења = = се означава да вредности _______________ једнаке. 

Упиши тачан одговор 
2 

102. 
Оператором поређења ! = се означава да вредности _______________ једнаке. 

Упиши тачан одговор 
2 

103. 
Оператором   =  се означава да је вредност _________________променљивој. 

Упиши тачан одговор 
2 

104. 

На линију испред логичког оператора упиши број испред одговора који описује његово 
значење. 

____ &&                                   1) логичко ИЛИ 

____ ||                                        2) логичко НЕ 

____ !                                        3) логичко И 

3 
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105. 

Уколико је ардуину учитан програм 

и очитана вредност pin1 је једнака 200, 

реализоваће се: 

а) акција А 

б) акција Б 

в) обе акције А и Б 

г) ниједна од акција А и Б 

Заокружи тачан одговор 
 

2 

106. 

За реализацију вишеструких, међусобно искључујућих логичких случајева, користе се 
вишеструки ________________ или _________________ структуре. 

Упиши тачан одговор 

4 

107. 

За циклично понављање блока наредби обухваћених витичастим заградама користи се 
______________ петља. 

Упиши тачан одговор 

2 

108. 

За континуално извршавање програма, док год је испуњен логички услов у заградама, 
користи се _________________ петља. 

Упиши тачан одговор 

2 

109. 

За континуално извршавање програма, док год је испуњен логички услов у заградама, где 
се логички израз тестира на крају петље и сигурно је да ће се блок наредби унутар петље 
извршити бар једном, користи се _________________ петља. 

Упиши тачан одговор 

2 

110. 

За излазак из for, while или do...while петље, игноришући услов за останак у петљи или за 
излазак из switch израза, користи се ____________. 

Упиши тачан одговор 

2 

111. 

За прекид извршења функције и враћање вредности функцији из које је обављен позив, 
користи се: 

 

а) break 

б) goto 

в) continue 

г) return 

Заокружи слово испред тачног одговор 

2 
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112. 

Блок наредби увек мора бити одвојен унутар: 

а) слободног простора 

б) угластих заграда 

в) витичастих заграда 

г) зареза 

Заокружи слово испред тачног одговора 

2 

113. 

Коменатар написан иза две косе црте // компајлер ће: 

а) игнорисати 

б) прво извршити 

в) последње извршити 

г) стално извршавати 

Заокружи слово испред тачног одговора 

2 

114. 

Тип променљиве означава да је у питању: 

а) реч 

б) целобројна вредност 

в) реалан број 

г) негативан број                                                                   Заокружи слово испред тачног одговора 

2 

115. 
Уколико је променљивој додељена вредност x=8%5, променљива x=________ 

Упиши тачан одговор 
2 

116. 

Логички оператер И (&&) је тачан уколико је: 

а) први израз тачан, а други нетачан.  

б) први израз нетачан, а други тачан. 

в) први израз тачан и други тачан. 

г) први израз нетачан и други нетачан.                             Заокружи слово испред тачног одговора 

2 

117. 

Логички оператер ИЛИ (||) је нетачан уколико је: 

а) први израз тачан, а други нетачан.  

б) први израз нетачан, а други тачан. 

в) први израз тачан и други тачан. 

г) први израз нетачан и други нетачан. 

Заокружи слово испред тачног одговора 

2 



24 

 

118. 
Константа false се дефинише као ________________________. 

Упиши тачан одговор 
2 

119. 

Заокружени део на Ардуино плочи са слике 

представља микроконтролер. 

 

         ТАЧНО    НЕТАЧНО 

 

                                            Заокружи тачан одговор 

1 

120. Екстензија снимљене програмске апликације за Ардуино је ______________. 2 

121. 

Интерфејс може бити: 
а) Хардверски 
б) Софтверски       
в) Софтверски и хардверски 
г) Лед 

Заокружи тачан одговор 

2 

122. 

Које наредбе робот Карел разуме? 
а) napred() 
б) dole() 
в) uzmi() 
г) gore() 

Заокружи тачане одговоре 

2 

123. 

Наредба „ levo( ) “ означава следеће кретање: 
а) у смеру супротном од кретања казаљке на сату 

            б) у смеру кретања казаљке на сату                                     
Заокружи тачан одговор 

2 

124. 
Допуни реченицу: 
Програмирање робота Карел могуће је текстом у програмском језику _____________ или 
____________________________. 

4 

125. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
Иза сваке наредбе роботу Карел наведене су заграде. 

 
ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

126. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
Испред сваке наредбе обавезно је оставити размак/празно место. 

 
ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 
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127. 
Шта нам говори следећа порука: SyntaxError: bad input on line 3 

___________________________________________________________ 
3 

128. 

У програмском коду ознака „ # „ значи:  
а) Пауза 
б) Припрема 
в) Коментар 
г) Повратак на почетак                                                                        Заокружи тачан одговор 

2 

129. 

У ком од наведених програма се не може програмирати робот Карел 
а) C# 
б) Блоковском (визуалном) 
в) JavaScript 
г) Python                                                                                               Заокружи тачне одговоре 

2 

130. 

Помози роботу Карел да дође до лоптице. Допуни дати код.  
from karel import * 
napred( )       
???       
levo( )   
???       
napred( )       
uzmi( )       

 

 

 

2 

131. 

Колико је званично произведено Ардуино плоча за комерцијалне сврхе? 
а) 12 
б) 13 
в) 14 

      г) 15                                                                                                        Заокружи тачан одговор 

2 

132. 

У ком од наведених програма се може програмирати Ардуино? 
а) C# 
б) С++ 
в) JavaScript 
г) С                                                                                                      Заокружи тачане одговоре 

2 

133. 

У програмском коду Ардуино окружења ознака „ // „ значи:  
а) Пауза 
б) Припрема 
в) Коментар 

      г) Повратак на почетак                                                                        Заокружи тачан одговор 

2 

134. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

За повезивање електромотора са Ардуино плочом потребни су драјвери. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

2 
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135. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

Ултазвучни сензор се може спојити на Ардуино плочу. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

2 

136. 

 

Ознакa GND на Адуино плочи је контакт за? 
а) Напајање 
б) Импулс 
в) Масу 

      г) Комуникацију                                                                                                         
Заокружи тачан одговор 

2 

137. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 
Приликом повезивања елемената са Ардуино плочом потребно је водити рачуна о 
бојама проводника.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

138. 

У програмском коду Ардуино окружења ознака за крај реда је:  
а)   (  :  ) 
б)   (  # ) 
в)   (  ;  ) 

      г)   (  „  )                                                  
                      Заокружи тачан одговор 

2 

139. 

На линију испред ознаке пина упиши његову функцију 

___ Аналогни пин                           1.  D0-D13 

___ Дигитални пин                         2.  A0-A5 

___ GND                                          3.  3,3 V 

___ Напајање сензора                     4.  Graund Пин 

4 

140. 

 
Пажљиво прочитај следећу тврдњу па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 
За повезивање сензора и Ардуино плоче потребна је портоплоча. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

141. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 

Ардуино плоча се може користити за IoT технологију. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

142. 
Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

IoT је скраћеница од ____________________________ 
2 
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143. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 
Дрон је врста робота. 

 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

144. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 
 
Роботи се могу користити у пољопривреди. 

 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

145. 

Наведи најмање три врсте робота који служе за едукацију. 
 
 
 
 
  

3 

146. 
Робот mBot поседује верзију за програмирање уз помоћ телефона. Назива се 
_____________________________ 
                                                                                                                                        Упиши тачан одговор 

2 

147. 

Ознакa 5V на Адуино плочи је контакт за: 
 
а) Напајање 
б) Импулс 
в) Масу 

      г) Комуникацију                                                                                           
Заокружи тачан одговор 

2 

148. 

На слици је приказана слика робота:  

 
а) mBot 

б) Lego Mindstorms 

в) Bee-Bot Educational Robot 

г) MiSA                                                                           Заокружи тачан одговор 

 

 

2 

149. 

На слици је приказан:  

 
а) Дрон 
б) портоплоча 

в) Ардуино 
г) Држач за micro bit                                       Заокружи тачан одговор      

 

 

2 

 
 

150. 
Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

Животиња која је симбол mBot је ______________________. 
2 
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151. 

Обележи све пинове са слике: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 
10. ___________________________ 

 

 

 

5 

152. 
Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

Напајање робота преко USB кабла је реда величине _________. 
2 

153. 

На слици је приказана слика робота:  

а) mBot 

б) Lego Mindstorms 

в) Bee-Bot Educational Robot 

г) MiSA                                                                                                       Заокружи тачан одговор      

 

 

2 

 

 

154. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

За програмирање mBot-а постоји посебна платформа.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

155. 

На слици је приказана слика лога за :  

а) Lego Mindstorms 

б) Bee-Bot Educational Robot 

в) mBot 

г) MiSA                                                                   Заокружи тачан одговор 

 

 

2 

156. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

 Робот mBot може да се креће без сензора.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

157. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

 Робот mBot може се повезати са рачунаром само преко USB кабла.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 
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158. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

 Робот mBot поседује сензор за праћење линије.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

159. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

 Робот mBot поседује сензор за детектовање гаса.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

160. 

Ултразвучни сензор се код mBot робота налази 
 
а) Изнад 
б) Испод 
в) Напред 

      г) Назад                                                                                               Заокружи тачан одговор 

2 

161. 
Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.  

Робот mBot покрећу електромоторимотори __________________________________.  
2 

162. 

Колико најмање роботска рука мора да поседује електромотора? 
 

а) 2 
б) 3 
в) 4 

      г) 5                                                                                                       Заокружи тачан одговор 

2 

163. 

Прва бионичка шака која је конструисана добила је назив: 
 
а) Лондонска шака 
б) Белгијска шака 
в) Београдска шака 
г) Белогорска шака                                                                                     Заокружи тачан одговор 

2 

164. 
Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

Прва бионичка шака је поседовала сензоре _________________________. 
2 

165. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

Робот mBot покрећу електромотори једносмерне струје који се не могу покретати 
независно. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

166. 

Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

Блоком  на mBot-у  
пали се светло _______________ боје. 

2 
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167. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

Програм на роботу mBot може се стартовати притиском тастера на самом роботу. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

168. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна. 

Роботом mBot може се управљати уз помоћ даљинског управљача.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

169. Блоком  мотори се крећу напред 
максималном снагом.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

170. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

У блоковском програмирању користе се петље.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

171. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Роботи се користе у изградњи грађевинских објеката.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

172. 

 Скраћеница (BCI) значи: 
а) мождано-компјутерски интерфејс  
б) компјутерски интерфејс 
в) мождани интерфејс 
г) временски интерфејс                                                                              Заокружи тачан одговор 

2 

173. 

Егзоскелет је: 
а)  Интерфејс за роботе 
б) Робот који се облачи и омогућава ходање 
в) Замена за делове тела   
г) Робот истраживач                                                                                Заокружи тачан одговор 

2 

174. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Роботи могу да олакшају живот животињама.  

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

175. 

Губљење равнотеже код хуманоидних робота решено је:  
а) Тачком пресека 
б) Тачком додира силе 
в) Тачком нуле момента 
г) Тачком преноса силе                                                                            Заокружи тачан одговор 

2 
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176. 

Допуни реченицу додавањем речи како би добили тачну реченицу.   

Хуманоидни робот Асимо користи алгоритам ___________________________ за кретање на 
две ноге. 

2 

177. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Роботи могу управљати возилима без употребе сензора. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

178. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Хуманоидни робот Асимо користи вештачку интелигенцију. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

179. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Истраживања неприступачних предела била би немогућа без употребе робота. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 

180. 

Пажљиво прочитај следећу тврдњу, па заокружи да ли је тачна или нетачна 

Роботи уз помоћ сензора могу на време упозорити на природне непогоде и катастрофе. 

ТАЧНО                              НЕТАЧНО 

1 
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РЕШЕЊА 
Ред.
бр. Питања: 

Број 
бодова 

1. 
а) софтвери за израду векторских слика 
б) софтвери за израду растерских слика 

4 

2. а) тачно 1 

3. дужину,  смер 2 

4. 

Т 
Н 
Н 
Т 

4 

5. Пиксела 1 

6. 

2 
1 
5 
3 
4 

5 

7. ТАЧНО 1 

8. 
а) .bmp 
г) .gif 

2 

9. б) Microsoft Office Visio 2 

10. 

 
 
 
 
 
 

4 

11. 
1. Microsoft Visio  
2. Еnvisioneer Express  
3. Google SketchUp  

3 

12. 

1 - насловна линија  
2 – линија менија  
3 – линија са алаткама 
4 – радна површина 

4 

13. а) Тачно 1 

14. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

15. 

г) 
а) 
б) 
в) 

4 



33 

 

16. 

б) 
в) 
г) 
а) 

4 

17. а) тачно 1 

18. Stairs 2 

19. б) Envisioneer Express 1 

20. 3D Perspective 2 

21. 
Н 
Т 
Н 

3 

22. б) Microsoft Visio 1 

23. б) Page Setup 1 

24. 

3 
4 
1 
2 

4 

25. Design 2 

26. ТАЧНО 1 

27. в) File  1 

28. 
б) 
в) 
а) 

3 

29. б)  SketchUp 1 

30. 

 
 
 
 
 

5 

31. 
б) 
в) 
а) 

3 

32. базна / базална раван     ( признати било који од ова два одговора) 2 

33. б) Large Tool Set 1 

34. б) Drawing 1 

35. 

б) 
г) 
а) 
в) 

4 

36. 

Push/Pull 
Move 
Rotate 
Offset 

4 
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37. 

б) 
в) 
а) 
ђ) 
г) 
е) 

6 

38. Modification 1 

39. а) Paint Bucket 1 

40. г) o уређењу унутрашњости стана 2 

41. б) Room Skecher Home Designer 2 

42. а) тачно 1 

43. 

Т 
Н 
Т 
Н 

4 

44. Мултимедијална презентација 2 

45. в) MicrosoftPowerPoint 1 

46. 

Н 
Т 
Н 
Т 

4 

47. Picture,  Insert 2 

48. Animations 2 

49. б) Slide Show 1 

50. б) Shift 1 

51. а) косим цртама 1 

52. Усправно, 90ᵒ 1 

53. в) перспектива 1 

54. висинска кота 2 

55. 

Т 
Т 
Н 
Т 

4 

56. 

б) 
а) 
а) 
б) 

4 

57. в) ортогоналној пројекцији 1 

58. 50m 2 

59. б) нетачно 1 
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60. 4 врата, 3 прозора 2 

61. б) 25 лед диода 2 

62. в) 3 тастера 2 

63. а) Да 2 

64. јачина магнетног поља; орјентација  4 

65. НЕТАЧНО 1 

66. г) мерач убрзања 2 

67. 4,5,2,6,7,1,3 7 

68. в) Microsoft MakeCode 2 

69. а) C# 2 

70. а) брзо пребацивање између визуелног и текстуалног програмског језика 3 

71. б) симулацију рада микробита 3 

72. 3,1,2 3 

73. НЕТАЧНО 1 

74. а) Квадрата који светли све време 2 

75. г) исписати једном МБ 2 

76. 
б)  
 
 

2 

77. б) чува вредност убрзања 2 

78. 

а) брисање (искључивање) 

б) паузу 

в) стрелице (окренуту ка северу) 

г) текста 

4 

79. осветљења 2 

80. Т Т Т Н 4 

81. 

д) 
ђ) 
а) 
ж) 
в) 
г) 
з) 
е) 
б) 
и) 

5 
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82. 
лед диоду 
координатама 
интензитета 

3 

83. 
1) 25,5,5 
2) хоризонтално 0   4 
3) вертикални 0   4 

3 

84. б) неке се извршавају, а неке не, зависно од услова 3 

85. Т Н Т Т 4 

86. Нови пројекат (New Projekt) 2 

87. 

б)  

2 

88. 

(2,0), (1,1), 
 
(3,1),(0,2), 
 
(4,2),(1,3), 
 
(3,3),(2,4), 

4 

89. НЕТАЧНО   ТАЧНО 2 
90. ТАЧНО   НЕТАЧНО 2 

91. НЕТАЧНО   ТАЧНО 2 

92. једном на почетку; почетна подешавања 4 

93. бесконачној петљи; напајање основне плоче; поновног извршења програма из почетка 6 

94. ТАЧНО 1 

95. 3,1,2 3 

96. char, int, double, string 4 

97. а) 2 

98. void(), return(), double() 3 

99. коментар у линији 2 

100. коментар у више линија 2 

101. јесу 2 

102. нису 2 

103. додељена 2 

104. 3,1,2 3 

105. б) акција Б 2 
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106. if ... else; switch ... case 4 

107. for 2 

108. while 2 

109. do ... while 2 

110. break 2 

111. г) return 2 

112. в)  (витичастих заграда) 2 

113. а) игнорисати 2 

114. б) целобројна вредност 2 

115. 3 4 

116. в) први израз тачан и други тачан 2 

117. г) први израз нетачан и други нетачан 2 

118. 0 (нула) 2 

119. ТАЧНО 1 

120. .ino 2 

121. в) Софтверски и хардверски 2 

122. а) napred(),   в) uzmi() 2 

123.  у смеру супротном казаљке на сату 2 

124. Python или слагањем блокова. 4 

125. ТАЧНО   1 

126. НЕТАЧНО 1 

127. Грешка у трећој линији 3 

128. в) Коментар 2 

129. б) Блоковском (визуалном),  г) Python  2 

130. Напред, напред 2 

131. б) 13 2 

132. б)  С++, г) С 2 

133. в) Коментар 2 

134. ТАЧНО 2 
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135. ТАЧНО 2 

136. в) Масу 2 

137. ТАЧНО 1 

138. в) ( ; ) 2 

139. 

___ Аналогни пин                           1.  D0-D13 

___ Дигитални пин                         2. A0-A5 

___ GND                                          3. 3,3 V 

___ Напајање сензора                     4. Graund Пин 

4 

140. ТАЧНО 1 

141. ТАЧНО 1 

142. Internet of Things 2 

143. ТАЧНО 1 

144. ТАЧНО 1 

145. 

mBot 

Lego Mindstorms 

Bee-Bot Educational Robot 

MiSA 

3 

146. mBlock mobile app. 2 

147. a) Напајање 2 

148. в) Bee-Bot Educational Robot 2 

149. б) портплоча 2 

150. Панда 2 

151. 

1. Дигитални пинови.  
2. LED на пину 13. 
3. LED индикатор напајања  
4. ATmega микоконтролер.  
5. Аналогни улази.  
6. GND и 5V пинови.  
7. Конектори за напајање 
8. TX (слање) i RX (примање) LED diode. 
9. USB порт. 
10.  Ресет прекидач. 

5 

152. 5V. 2 
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153. а) mBot 2 

154. ТАЧНО 1 

155. в) mBot 2 

156. ТАЧНО 1 

157. НЕТАЧНО 1 

158. ТАЧНО 1 

159. НЕТАЧНО 1 

160. в) Напред 2 

161. једносмерне струје. 2 

162. б) 3 2 

163. в) Београдска шака 2 

164. сензоре за додир. 2 

165. НЕТАЧНО 1 

166. црвене 2 

167. ТАЧНО 1 

168. ТАЧНО 1 

169. НЕТАЧНО 1 

170. ТАЧНО 1 

171. ТАЧНО 1 

172. а) мождано-компјутерски интерфејс  2 

173. б) Робот који се облачи и омогућава ходање 2 

174. ТАЧНО 1 

175. в) Тачком нуле момента 2 

176. тачке нуле момента 2 

177. НЕТАЧНО 1 

178. ТАЧНО 1 

179. ТАЧНО 1 

180. ТАЧНО 1 

 


