
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020/2021. 

ОБАВЕШТЕЊЕ  И  УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 
 

 Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда по рапореду са јединственог списка 
ученика. 

 Пробни завршни испит полаже се у учионицама уз поштовање епидемиолошких мера. 

 Ученици ће за два дана радити три теста 
 
 9.АПРИЛА  у  ПЕТАК  - од 13-15 часова   - МАТЕМАТИКА 

 ученици треба да дођу у школу у 12:30 у петак 
 понети прибор: графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу, лењир, троугао и 

шестар; 
 10.АПРИЛА у СУБОТУ - од 9 -11 часова - СРПСКИ/ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 

пауза 30 минута 

-од 11:30 – 13:30 часова – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

  ученици треба да дођу у школу у 8:30 у суботу 
 понети прибор: графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу лењир, троугао и 

шестар; 

 На испит ученици треба да понесу ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ са фотографијом овереном од стране школе 
 и уписаном шифром ученика 

 

 Пробни завршни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, и процедуром ЗИ 

 На пробном ЗИ ученици ће имати прилику да виде за њих непознате задатке и провере своје знање 
у одређеној области 

 резултати ЗИ неће служити за оцењивање ученика 

 резултате пробног ЗИ наставници ће даље користити у планирању активности за даље припремање 
за ЗИ 

 У просторију где се полаже пробни ЗИ није дозвољено уношење мобилних телефона, дигитрона, 
бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит; све ствари се 
 одлажу испред учионице на за то предвиђено место 

 Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 13:45 часова и у 
периоду од 14:45 до 15:00 часова /математика/ у петак; и у суботу пре 9:45 часова и у периоду од 
10:45 до 11:00 часова /матерњи језик српски/хрватски/, и пре 12,15 часова и у периоду од 13,15 
до 13,30 часова /комбиновани тест/ 

 Ученици треба да доручкују, понесу воду! 

ПУНО УСПЕХА !!! 

 
  


