
САМОПРОЦЕНА ЗНАЊА – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА  ОСМОГ 

РАЗРЕДА 

 

 У периоду 22-24.4.2020. године реализована је онлајн самопроцена знања ученика 

осмог разреда. Први онлајн тест ученици су радили из српског језика у среду, 22.4.2020. 

Платформи https://www.mojaucionica.gov.rs/ су могли да приступе у периоду од 8 до 20 

часова. Због великих техничких проблема и преоптерећености система решавање теста је 

продужено до 21:30.  

За наредна два дана сугерисана је следећа  организација тестирања у односу на 

период у коме ће ученици приступати платформи, а због равномерног оптерећења 

система: 

- у термину од 8 до 12 часова да тестове решавају ученици са територије АП Војводина, 

- у термину од 12 до 16 часова да тестове  решавају ученици са територије Града Београда 

- у термину од 16 до 21,30 часова да тестове решавају сви остали ученици (ван територије 

АП Војводина и ван територије Града Београда). 

Самопроцена знања из математике је реализована 23.4.2020. уз могућност да 

ученици који тог дана нису решили тест из математике могу да покушају још једном 

24.4.2020. од 16 сати. 

Самопроцена знања – комбиновани тест  реализован је 24.4.2020.  

 

У нашој школи у 5 одељења има 106 ученика, од којих су за 2 ученика писани 

ИОП2, а за 4 ученика ИОП1. Ученици за које је писан ИОП1 су радили самопроцену 

знања на платформи, а оба ученика за које је писан ИОП2  су добили тестове у штампаној 

форми. Тест у штампаној форми добио је још један ученик осмог разреда који није имао 

техничких могућности да се прикључи платформи. Истом ученику Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило уређај и интернет картицу. 

 

Од 106 ученика: 

- 3 ученика је добило штампани материјал 

- Самопроцену знања - тест из српског језика радило је 102 ученика а средња оцена 

је 14,41 

- Самопроцену знања - тест из математике  радило је 98 ученика а средња оцена је 

14,45 

- Самопроцену знања – комбиновани тест  радило је 102 ученика а средња оцена је 

15,14 

 

Приликом решавања тестова велики број ученика је имао техничких проблема и 

немогућност да тест одради до краја. 

https://www.mojaucionica.gov.rs/

