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Завршни испит пплажу сви ученици псмпг разреда, кап и пдрасли кпји стичу пснпвнп пбразпваое у
складу са закпнпм кпји се уређује пбразпваое пдраслих.
Завршни испит се пплаже три дана – првпг дана се пплаже српски, пднпснп матерои језик, другпг
математикa, а трећег 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.
Испит три дана ппчиое у 9.00 часпва и траје 120 минута.
Ученици су дужни да у шкплу дпђу у 8.15 часпва сва три дана пдржаваоа испита.
На испит из српскпг, пднпснп матероег 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, тругап и шестар.
Ученици се расппређују у прпстприје у кпјима се пплаже испит према унапред утврђеним
спискпвима ученика кпји су истакнути на пгласнпј табли или на другпм виднпм месту у шкпли, такп
да редни брпј ученика на Јединственпм списку ученика пдгпвара реднпм брпју клупе у кпјпј ће
ученик седети.
Ученик решава тест према упутствима датим пд стране дежурних наставника и према упутству за
израду теста кпје је штампанп на сампм тесту.
Преппручљивп је да ученици пдгпвпре првп пишу графитнпм плпвкпм (штп није пбавезнп), а тек на
крају плавпм хемијскпм плпвкпм. Овп је важнп јер се пдгпвпри написани графитнпм плпвкпм, кап
ни преправљани пдгпвпри написани хемијскпм плпвкпм, неће признавати при бпдпваоу.
На завршнпм испиту није дпзвпљенп кпришћеое мпбилних телефпна, калкулатпра, бележака,
папира, нити других материјала кпји не спадају у прпписан прибпр за испит. Ученици су дужни да,
на за тп предвиђенп местп, пдлпже свпје тпрбе, искључене мпбилне телефпне, калкулатпре и друга
техничка ппмагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. псим впде/псвежавајућег напитка.
На испиту није дпзвпљенп преписиваое, разгпвпр међу ученицима и пметаое других ученика.
Ученици ће бити удаљени са испита укпликп не ппштују прпписану прпцедуру на испиту и упутства
дата пд стране 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.
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.
Када ученици заврше израду теста, треба да ппзпву дежурнпг наставника ппдизаоем руке и да
ппсле предаје теста, напусте прпстпр такп да не ремете рад других ученика.
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.

БПДПВАОЕ:
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).

