
 

Пробни завршни испит – 25. и 26. март 

Пробни завршни испит је у ствари „симулација завршног испита“ зато што се стварају 

такви услови који ће бити на полагању правог теста у јуну. Циљ је да се ученици упознају 

са процедурама и начином спровођења завршног испита и процене ниво знања.  

Првог дана је тест из математике (петак у 13.00), а другог дана тест и српског језика 

(субота, у 9.00) и комбиновани тест (из биологије, географије, историје, физике, хемије; 

субота у 11.30). Потребно је да ученици понесу неопходан прибор и ђачке књижице. У 

ђачким књижицама мора бити фотографија ученика и налепљена идентификациона 

налепница. Тест се ради у учионицама. У свакој клупи седи по један ученик. Распоред 

седења одговара редном броју ученика са јединственог списка –  ученици су поређани по 

азбучном реду, без обзира на одељење којем припадају. 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ  

- Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда. 

- На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, 

тругао и шестар. 

- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже 

комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу. 

- Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према 

утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју 

места за полагање означеном на клупи). 

Опште напомене 

- Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није 

обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори 

написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском 

оловком или хемијском оловком друге боје, неће признавати при бодовању. 

Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је 

нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може 

да доведе до нестајања записа). 

- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, 

бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за 

испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе 

своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, 

пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање 

других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују 

прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. 

Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту. 

- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 

45 минута.  

- Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника 

подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад 

других ученика. 

 

      ИЗРАЧУНАВАЊЕ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

- Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

утврђено је да  је у укупом броју од највише 40 бодова на завршном испиту, удео 

појединачних тестова следећи: највише 13 бодова из српског, односно матерњег 

језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом 

тесту.  

- Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се 

резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике 

множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са 

коефицијентом 0,7. 

- Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха 

и резултата постигнутих на завршном испиту: 

 

- Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ 

            VI – општи успех на крају VI разреда 

            VII – општи успех на крају VII разреда 

            VIII – општи успех на крају VIII разреда 

            СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика 

            МА – резултат на тесту из математике 

            КТ – резултат на комбинованом тесту  

- То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског                

језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа 

током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на 

тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту. 

 

 

 


