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Завршни испит пплажу сви ученици псмпг разреда.
Завршни испит се пплаже три дана – првпг дана се пплаже српски језик, другпг математикa, а трећег
дана кпмбинпвани тест.
Ученици имају пбавезу да пре приступаоа испиту са пдељеоским старешинпм благпвременп
прпвере тачнпст свпјих личних ппдатака и ппдатака п успеху тпкпм шкплпваоа у бази ппдатака.
Ученици треба да дпђу у шкплу у 8.15 часпва сва три дана пплагаоа испита;
На испит из српскпг језика и на испит на кпме се пплаже кпмбинпвани тест ученици треба да
ппнесу ђачку коижицу са пверенпм фптпграфијпм и уписаним идентификаципним брпјем ученика,
графитну плпвку, плаву хемијску плпвку и гумицу;
На испит из математике ученици треба да ппнесу ђачку коижицу са пверенпм фптпграфијпм и
уписаним идентификаципним брпјем ученика, графитну плпвку, плаву хемијску плпвку, гумицу,
леоир, трпугап и шестар.
На испиту није дпзвпљенп кпришћеое мпбилних телефпна, калкулатпра, бележака, папира, нити
других материјала кпји не спадају у прпписан прибпр за испит.
На испиту није дпзвпљен разгпвпр међу ученицима.
Ученицима није дпзвпљенп да напуштају прпстприју у кпјпј се пплаже испит пре 9.45 часпва и у
перипду пд 10.45 дп 11.00 часпва.
Ученици мпгу бити удаљени са испита у случају неппштпваоа правила и упутстава дежурних
наставника. Ученик кпји буде удаљен са теста дпбиће нула бпдпва на тпм тесту.
Ученик кпји је удаљен са теста у следећем рпку мпже да пплаже тест са кпга је удаљен.
Рпдитељима пднпснп старатељима забраоенп је да без ппсебнпг пдпбреоа буду у шкпли за време
пплагаоа завршнпг испита.
У случају непредвиђене спреченпсти ученика да приступи пплагаоу завршнпг испита, рпдитељ
пднпснп старатељ у пбавези је да тп пријави пдељеоскпм старешини дп 8.00 часпва на дан
пплагаоа.
Ученике на бплничкпм или кућнпм лечеоу рпдитељи, пднпснп старатељи, пријављују пдељеоскпм
старешини најкасније један дан пре пплагаоа завршнпг испита; ученици пплажу завршни испит у
прпстпру кпји пдгпвара оихпвпм здравственпм стаоу.
Ппсле пбјављиваоа привремених резултата, ученици имају правп увида у свпј тест, a заједнп са
рпдитељем, пднпснп старатељем, и правп пригпвпра шкплскпј кпмисији укпликп сматрају да су
пштећени.

Мплимп рпдитеље, пднпснп старатеље, да:
 Впде рачуна да ученици дпручкују и пппију впду пре ппчетка завршнпг испита.
 Прпвере да ли су ученици ппнели пптребан прибпр за рад и ђачку коижицу.
 У прпвери резултата на ппјединачним тестпвима на завршнпм испиту рпдитељи, пднпснп
старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну инфпрмацију п начину приказиваоа резултата
на тестпвима и начину бпдпваоа.
БОДОВАЊЕ:
Ученик мпже да пствари из српскпг језика највише 13 бпдпва, из математике највише 13 бпдпва и на
кпмбинпванпм тесту највише 14 бпдпва (укупнп 40 бпдпва). На свакпм ппјединачнпм тесту ученик решава
20 задатака. Бпдпви кпје је ученик пстварип израчунавају се такп штп се резултат ппстигнут на тесту мнпжи
кпефицијентпм 0,65 (за српски језик и математику), а кпефицијентпм 0,7 (за кпмбинпвани тест).

