
8. маја 2021. од 10.00 писмени тест 

9. маја 2021. од 10.00 усмени испит  

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД  НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ- ПИСМЕНИ ТЕСТ 
ПОЗНАВАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

За решавање теста предвиђено је 90 минута.  
Тест се састоји из три дела (слушање – 20 минута, читање – 30 минута и писање састава – 
40 минута) 
Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита. 
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.  
Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан 
папир за радну верзију састава. 
Ако пишеш радну верзију састава на папиру, потребно је да састав препишеш хемијском 
оловком у предвиђен простор у тесту.  
Овај папир предајеш заједно са тестом. 
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су 
прецртавани и исправљани. 
Ако завршиш писање састава раније, предај тест и тихо изађи 
 

Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику 
 

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном 
језику састоји се из провере знања страног језика. 

На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине 
(слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе 
језике. 

Пријемни испит се састоји из два дела, и то: 
1) израде писменог теста из страног језика и 
2) усмене провере знања страног језика. 
 
Ученик на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 

бодова, а положио је пријемни испит уколико на писменом тесту из страног језика оствари 
најмање 9 бодова. На усменој провери знања може да се оствари највише 5 бодова. 

Ученик може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног 
језика а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика. 

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на 
страном језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са 
посебним способностима за филолошке науке. 

Ученик за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, 
који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, 
положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних 
бодова приликом рангирања.  
 

 



 
Такмичење ученика основне школе које се бодује за упис у школу у којој се 

део наставе остварује на страном језику је:  
 
1) за стране језике – Друштво за стране језике и књижевности (енглески, 

немачки, руски, француски, италијански и шпански). 
 
Ученику који је на републичком такмичењу освојио прво, друго или треће место из страног 
језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место. 
 




