
ПРАШАЊА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА ПО ПРЕДМЕТОТ 

ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ И УРЕДИ (ТРЕТА ГОДИНА) 

1. Човечкото уво може да регистрира звучни појави со фреквенција од _______________ 

до  _______________. 

2. Карактеристиката на насоченост на микрофонот може да биде:________________, 

________________ и _______________. 

3. Кристалниот микрофон го користи ____________________ ефект. 

 

4. Високотонец е звучник кој работи во подрачје од ____________________ до 

____________________ HZ. 

5. Кај дигитализацијата на сигнали низата од ____________________ и 

____________________ се нарекува кодирање. 

6. ____________________ е математичкиот алгоритам кој ја намалува големината на 

дигиталниот запис, а притоа не влијае значително врз квалитетот на записот. 

 

7. Активна свртница се поставува помеѓу _________________ и __________________ 

степен на засилувачот. 

8. Уредот кој врши репродукција на запис снимен по механички пат се 

нарекува________________. 

 

9. Постојат неколку видови на звучни кутии:_________________, __________________ и 

_________________ 

 

10. Плочите кај хард дискот се поделени на: _______________, _________________ и 

_________________. 

 

11. Земањето на одбироци при дигитализација на аналогните сигнали се нарекува 

_________________ и за аудиосигналите изнесува___________. 

12. Кратенката DAT означува ________________ _________________ _________________. 

13. Стабилноста на фреквенцијата кај ФМ радиопредавателот се врши со користење на 

___________ ___________. 

 

14. Ширината на спектарот на ФМ сигналот за монофонски пренос изнесува__________, 

додека за стереофонски пренос изнесува ___________ 

 

15. Ако фреквенцијата на станицата која се прима со еден суперхетеродински приемник 

изнесува 828kHz, тогаш фреквенцијата на локалниот осцилатор изнесува 

____________________, а на излезот од мешачот фреквенцијата е 

____________________. 



16. Кај еден суперхетеродински приемник, без разлика на станицата на која е нагоден 

приемникот, излезот од мешачот има фреквенција од ____________________. 

 

17. За добивање на стереофонски сигнал се користат системи кои користат микрофони со 

исти карактеристики  __________ системи и системи кои користат микрофони со 

различни карактеристики __________ системи. 

18. Магнетофонот е уред кој врши репродукција на аудио сигнали снимени на 

_______________ _______________. 

 

19. Каква карактеристика на насоченост треба има микрофонот за да подеднакво го прима 

сигналот од сите страни? 

а) Осумка 

б) Срцевидна 

в) Кружна 

 

20. Пасивни свртници се свртници кои во себе содржат? 

а) Отпорници, кондензатори, операциски засилувачи 

б) Отпорници, кондензатори, транзистори 

в) Отпорници, кондензатори, калеми 

 

21. Висината на тонот се одредува од: 

а) интензитетот (амплитудата) 

б) фреквенцијата 

в) хармониците 

 

22. Синоним за кондензаторски микрофон е: 

а) променлив извор на напојување 

б) променлив отпорник 

в)променлив кондензатор 

 

23. Синоним за електро-динамички микрофон е: 

а) променлив извор на напојување 

б) променлив отпорник 

в) променлив кондензатор 

 

24. Постапката на запишувањето на звукот на грамофонска плоча се нарекува: 

а) механичко снимање 

б) Оптичко снимање 

в) Магнетно снимање 

 



25. Земањето на одбироци уште се нарекува: 

а) семплирање 

б) квантизација 

в) кодирање 

 

26. Бинарен проток се мери во: 

а) Kb 

б) Kb/s 

в) Km/s 

 

27. Математичкиот модел со кој се врши намалување на дигиталниот запис е: 

а) компресија 

б) кодирање 

в) квантизација 

 

28. За потребите на дигиталните радија се користи следниот стандард на компресија: 

a) MPEG-1 ниво 2 

б) MPEG -1 ниво 3 

в) MPEG -1 ниво 1 

 

 

29. Кај компакт-дискот запишувањето е: 

а) во спирала од надвор кон внатре 

б) во кругови 

в) во спирала од внатре кон надвор 

 

30. Капацитетот на еднослоен-двостран DVD изнесува: 

a) 17GB 

б) 4,7GB 

в) 8,5GB 

31. Колку изнесува ширината на каналот на АМ радиостаницата? 

а) 15kHz 

б) 9kHz 

в) 4,5kHz 

32. Радиодифузијата на АМ сигналите во подрачјето на средните бранови се врши во опсег 

од: 

а) (88-108)MHz 

б) (150-300)кHz 

в) (500-1600)kHz 

 



33. Како се нарекува радиоприемникот кај кој спектарот на сигналот се префрла во пониско 

фреквенциско подрачје? 

а) Суперхетеродински  

б) Директен 

в) Стерео 

 

34. Кај суперхетеродински приемник на излез од мешачот сигналот ја има следната 

фреквенција, без оглед на која станица е нагоден приемникот: 

а) 455kHz 

б) 39,1MHZ 

в) секој пат има поинаква вредност 

 

35. Кај суперхетеродински FM приемник на излез од мешачот сигналот ја има следната 

фреквенција: 

а) 10,7HZ 

б) 10,7kHZ 

в) 10,7MHZ 

 

36. Степенот на промена на фреквенцијата во радиоприемникот се состои од: 

а) Мешач и МФ засилувач 

б) Локален осцилатор и ВФ засилувач 

в) Локален осцилатор и мешач 

 

 

37. На сликата е дадена блок шема на ФМ радиоприемник. Покрај секој од понудените 

одговори стави го соодветниот 

број. 

Мешач______ 

НФ засилувач______ 

Локален осцилатор______   

ФМ детектор______ 

Влезно коло______ 

МФ засилувач______ 

38. На сликата се прикажани составните делови на електродинамички звучник. Покрај секој 

од понудените одговори стави го соодветниот број.  

Мемрана______ 

Магнет_____  

Куќиште______ 

Намотка_____ 



Еластична врска_____ 

Приклучоци на звучникот______ 

 

 

39. На сликата е дадена блок шема на дигитален грамофон (CD плеер). Покрај секој од 

понудените одговори стави го 

соодветниот број. 

Засилувач_____ 

Меморија_____ 

Д/А конвертор_____ 

Микропроцесор_____ 

Глава за исчитување_____ 

Декодер_____ 

 

 

 

40. На сликата е прикажана блок  шема на АМ радиопредавател. Покрај секој од 

понудените одговори стави го соодветниот 

број. 

Засилувач на моќност_____ 

НФ засилувач______ 

ВФ засилувач_____ 

Извор на НФ сигнал_____ 

Модулатор_____ 

ВФ осцилатор_____ 

 

 

 

41. На сликата е дадена блок шема на директен радиоприемник. Покрај секој од 

понудените одговори 

стави го соодветниот 

број. 

ВФ засилувач______ 

Детектор______ 

Антена______ 

Излезен степен______ 

НФ засилувач_______ 

Влезно коло______ 

                    



42. На сликата е дадана блок шема на стереофонски радиодифузен пренос. Покрај секој од 

понудените одговори стави го 

соодветниот број. 

НФ засилувач______ 

МФ ФМ детектор_____ 

Кодер______ 

Декодер______ 

ФМ предавател_____ 

 

43. За секој од изразите постои број кој треба да се стави на точното место на сликата на 

која е претставен еден хард-диск. 

Конектор_____ 

Глава______ 

Мотор______ 

Напојување______ 

Плоча______ 

Краткоспојници__ 

 

 

44. Кај секој од понудените одговори стави го соодветниот број од сликата, на која е 
прикажан еден магнетофон: 
електромотор ________ 
гумен ремен ________ 
магнетна лента ________ 

 

 

45. Кај секој понуден одговор стави го соодветниот број од сликата, на која е прикажана 
блок-шема на радиопренос  
  
1 - микрофон 
2 - предавател 
3 - антена 
4 - приемник 



5 – звучник                    

 



51. . Кој е точниот распоред на постапките при дигитализација на аналоген сигнал? 

A. земање примероци, заокружување на цел број, кодирање 

B. заокружување на цел број, земање примероци, кодирање 

C. кодирање, земање примероци, заокружување на цел број 

 

52. Каква боја ќе се добие ако од белата боја се одземе сината боја? 

A. жолта 

B. цијан 

C. магента 

 

53. Времетраењето на една анализаторска линија изнесува 

A. 100 микросекунди 

B. 16 милисекунди 

C. 64 микросекунди 

 

54. Вертикалната резолуција се мери во 

A. број на анализаторски линии во една секунда 

B. број на пиксели во една анализаторска линија 

C. број на анализаторски линии во една слика 

 

55. Композитниот видео сигнал содржи 

A. информација за слика и звук 

B. информација за интензитет на светлина, боја и синхронизација 

C. информација за луминатен и хроминантен сигнал 

 

56. Должината на векторот на боја ја дефинира 

A. заситеноста  на бојата 

B. нијансата на бојата 

C. типот на боја 

 

57. Кај видео форматот 4:2:0 се пренесува информација за боја за 

A. секој втор пиксел 

B. секој втор пиксел 

C. не се пренесува 

 

58. За модулација на сигналите на разлика се користат подносители 

A. со различна фреквенција фазно поместени за 90 степени 

B. со различна фреквенција фазно поместена за 180 степени 

C. со иста фреквенција фазно поместени за 90 степени 

D. со иста фреквенција фазно поместена за 180 степени 

 

 

 



59. . За која боја станува збор доколку сигналите на разлика имаат вредност U=1(max) и V=0? 

A. Црвена 

B. Сина  

C. жолта 

 

60. CCD се 

A. полупроводнички сензори 

B. инфрацрвени сензори 

C. анализаторски цевки 

 

61. Koj параметар е различен при анализата на двете слики 

 

A. положбата на објективот 

B. брзината на затварачот 

C. осетливоста на сензорот 

D. дијаметарот на апературата 

 

62. Изобличувањето прикажанао на сликата е карактеристично за 

 

A. CCD сензорите 

B. CMOS сензорите 

C. анализаторските цевки 

 

63. Запиши го точниот редослед 

A. апература-објектив-сензор-затварач 

B. објектив-апература-сензор-затварач 

C. објектив-сензор-затварач-апература 

D. објектив-апература-затварач-сензор 

 

 

 



64. Какви фреквенции се користат за пренос на ТВ сигнали преку оптичка мрежа? 

A. МHz 

B. GHz 

C. THZ 

65. Каква боја се добива при мешање на зелена и сина светлина, со еднакови интензитети? 

66. Пресметај ја фреквенцијата на светлосното зрачење со бранова должина 550nm! За која боја 

станува збор? 

67. Објасни што значи секоја буква во кориснички ориентираниот модел на бои HLS! (на англиски 

или македонски) 

68. Објасни што значи хоризонталната синхронизација кај аналогниот ТВ пренос? 

69. Зошто во сите ТВ системи се применува анализата со проред? 

70. Кај кои екрани самата супстанца зрачи светлина и не е потребно позадинско светло? 

71. Која постапка е прикажана на долната слика? 

              

72. Најмалото количество информација што може да се прикаже на екранот се 

нарекува____________________________ 

73. Сигналот за боја се вика _________________________ 

74. Која е основната разлика меѓу MPEG и JPEG? 

75. Наброј неколку предности на оптичката дистрибутивна мрежа во однос на коаксијалната? 

76. Како се менува интензитетот на светлината во зависност од напонот кој се аплицира на течните 

кристали? 

77. Колку изнесува широчината на еден ТВ канал во UHF и VHF подрачјето? 

78. Која појава е прикажана на сликата? Која е причината за ваквата појава? 

 

 

 

79. Колку видови рамки се користат при MPEG компресијата и што значат истите? 

80. Колку изнесува меѓуфреквенцијата за звук и слика? 



81. Која е функцијата на брст дискриминаторот во составот на ТВ приемникот? 

 

82. Која е функцијата на адресните и сигналните електроди во внатрешноста на рамните екрани? 

 

 

83. Нумерирај  ги шестте составни делови на ТВ приемникот? 

 

 

84. Што е означено со броевите 1,2,3 во спектарот прикажан на долната слика? 

 



 

 

 

85. Која постапка е прикажана на долната слика? 

 

 

 

86. Пресметај ја фреквенцијата на локалниот осцилатор во RF каналот за седмиот ТВ канал од VHF 

подрачјето? 

 

87. Нумерирај ги составните делови на анализаторската цевка Видикон! 

               

 

 

 

 

88. Подоле е дадена матрица за премин од YUV моделот на бои кон RGB моделот. Напиши ја 

равенката за добивање на сигналот за сина боја од YUV  сигналите? 

 



89. Наброј ги составните делови на екранот прикажан на сликата? 

          

 

 

90. Пресметај го пропусниот опсег потребен за пренос на видео датотека со резолуција 1920X1080, 

со фреквенција на слика 25Hz, видео формат 4:2:0 и осум битно кодирање на YUV системот на 

бои. 


