
Драги шестаци,  

 

Прво да разјаснимо недоумице од претходне недеље: обевештења и задаци 

који се налазе у материјалима са насловом: Припрема за двојезичну наставу, 

се НЕ ОДНОСЕ НА СВЕ УЧЕНИКЕ – ВЕЋ САМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА 

ОВАЈ ВИД НАСТАВЕ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ. 

Ове недеље вам шаљем упутства за писмени део испита од претходних 

година: 

 

 

Испит за упис у билингвална одељења 
 

 

Испит се састоји из писменог и усменог дела. 

 

Укупан број бодова на испиту је 70. Писмени део испита има 50 бодова, а усмени 20 

бодова. 

Да би прошао на усмени део испита, ученик мора освојити најмање 30 бодова на 

писменом делу испита. 

 

Минималан број бодова који ученик мора да освоји на сваком сегменту писменог дела 

испита:  

         разумевање писаног текста - минимум 8 бодова  

         разумевање говора - минимум 4 бода  

         писана продукција - минимум 8 бодова  

 

Писмени део испита се састоји из следећих сегмената: разумевање писаног текста (15 

бодова), разумевање говора (15 бодова) и писана продукција (20 бодова). 

 

Делови теста се ученицима дају сукцесивно по истеку времена предвиђеног за сваки 

сегмент. 

 

Писмени део испита траје 90 минута. 

 

Питања за проверу разумевања писаног текста раде се 35 минута. 

У овом делу теста проверава се разумевање прочитаног.  

 

Питања за проверу разумевања говора раде се 15 минута. 

Пре слушања текста ученици имају могућност да се у року од два минута упознају са 

питањима која се односе на текст и имају право да их прате и обележавају одговоре током 

слушања. Ученици слушају два пута текст. Пауза између два слушања износи 30 секунди. 

 



ВАЖНО: Потребно је да дежурни наставник нагласи ученицима да пажљиво прочитају 

сва питања пре слушања текста јер су измешана, то јест нису дата оним редом којим се 

чују.  

 

Вежба писане продукције на задату тему траје 40 минута. 

У овом делу теста проверава се способност ученика да напишу краћи текст на задату тему 

до одређеног, јасно наведеног, броја речи. 

 

У вежби писане продукције вреднују се следећа постигнућа: 

а ) поштовање налога: написани текст је у складу са ситуацијом која је задата темом и 

одговарајуће је дужине (поштује се предвиђени број речи). Ученик користи уобичајене 

форме поздрављања на почетку и на крају писма (максимум 3 бода); 

б) кохерентност, садржинска и ситуациона примереност: написани текст чини логичку и 

смислену целину, одговара на задату тему и ученик користи одговарајући језички 

регистар (максимум 6 бодова); 

в) лексика: користи адекватан фонд речи који му омогућава да се писмено изражава о 

датој теми (максимум 6 бодова);  

г) граматичка прецизност: саставља разумљиву и граматички исправну реченицу и 

правилно користи једноставне граматичке структуре (максимум 5 бодова). 

 

 

У другом документу прилажем писмени део испита од прошле године. 

Вежбање за проверу разумевања говора (listening comprehension) покушајте да урадите 

према упутству. Још једном их копирам: 

Пре слушања текста ученици имају могућност да се у року од два минута упознају са 

питањима која се односе на текст и имају право да их прате и обележавају одговоре током 

слушања. Ученици слушају два пута текст. Пауза између два слушања износи 30 секунди. 

 

 

Решења ми шаљите до 21. 5. 

На сајту ће бити 22.5. 

 

Срећно! 

* Упутства и теме за усмени део испита – постављамо следеће недеље. 


