
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 
 
 

ПРЕДМЕТ: Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит 
  
Поштовани ученици, 
  
Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе 
завршни испит на крају основне школе, како би се вама, ученицима, обезбедило стицање сертификата 
о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње 
школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада 
Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по 
окончању забране кретања. 
  
Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намерава се 
интензивирање активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни 
испит. У вези са тим, донешена је одлука да се спроведе онлајн тестирање које ће вама омогућити 
самопроцену знања и то би био први пробни тест који се у складу са тренутним могућностима ради од 
куће. Основна сврха овог тестирања је да стекнете увид у то да ли сте напредовали до очекиваних 
стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате 
пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру 
појединих предмета. 
  
Директор, ваши наставници, психолог и педагог желели би да се у што већем броју, а у складу са 
техничким условима којима располажете, укључите у ово тестирање, како би добили правовремене 
објективне повратне информације о свом постигнућу, које треба да вам послуже као смернице за даље 
учење и припрему за завршни испит. Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у 
недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато би било лепо да 
самостално решавате тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ћете једино тако имати прави увид 
који ће вам послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од 
завршног испита. 
  
Након завршеног тестирања, добићете резултате, а предметни наставници ће путем успостављених 
канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би 
се томе могли посветити током даљег рада. 
  
По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране 
процедуре, што значи да ћете имати више прилика да провере своје знање. 
  
  
Термини за онлајн тестирање 
 
Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици: 
  
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 
23. априла 2020. – тест из математике 
24. априла 2020. – комбиновани тест 
 
 
Са жељом да пре свега, ви и ваше породице будете и останете здрави, надамо се да ћемо и овај 
задатак, зван пробни завршни испит, успешно решити заједничким снагама.  

И још нешто. Многооо нам недостајете! 

 

Ваша Стерија 


