
ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 
- ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ -  

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја планирано је спровођење 
пробног завршног испита и у складу са тим прослеђујемо вам следеће информације: 

 Министарство просвете,науке и технолошког развоја донело је одлуку да спроведемо 
онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то 
би био први пробни тест који у складу са тренутним могућностима рада од куће 

 Резултти теста се неће оцењивати 
 Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате. На основу добијених резултата, 

наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит 
 По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завшни испит којим ће бити 

тестиране процедуре 
 Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног ипита: 

 
 Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати 

преко платформе www.mojaucionica.gov.rs/ 
 Ученици ће платформи приступати користећи налоге који ће им бити додељени од 

стране одељењских старешина  
 Након што одељењски старешина додели налоге учеицима, очекује се да ће ученици 

од 14.4.2020.моћи да приступе платформи како би проверили параметре, упознали 
се са окружењем и урадили демо тест. 

 Демо тест ће садржати четири питања 
 ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРВОГ ПРОБНОГ ЗАБРШНОГ ИСПИТА 

 
 22.април – тест из српског језика 
 23.април – тест из математике 
 24.април – комбиновани тест 

 Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) 
 Преко платформе www.mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски 

старешина, ученик приступа решавању тестова 
 Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, који ће бити временски 

ограничено! 
 Резултате теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за 

решавање теста 
 
Позивамо све ученике да се одазову пробном завршном тесту и провере своје знање, без 
притиска и оптерећивања резулататима, у кућном амбијенту, што је идеално за отклањање 
оне прве, почетне треме која је присутна код већине ученика. Самим оваквим вежбањем и 
упознавањем са техничким карактеристикама ове платформе, бићете спремни и са много 
више самопоуздања приступити завршном испиту, за који је још увек није позанто на који 
начин ће бити спроведен. 
Одлука о времену и начину полагања завршног испита, биће донета накнадно, по окончању 
забране кретања. 


