
ИНФОРМАЦИЈЕ	  	  О	  НАЧИНУ	  ПОЛАГАЊА	  МАЛЕ	  МАТУРЕ	  
	  
О	  полагању	  завршног	  пспита	  можете	  да	  прочитате	  на	  многим	  сајтовима,	  али	  
да	  не	  би	  лутали	  по	  гоглеу,	  ево	  свeга	  што	  вам	  је	  потребно	  на	  сајту	  наше	  школе	  у	  
којој	  ћете,	  уосталом,	  и	  полагати	  своју	  малу	  матуру.	  Ипак,	  ако	  желите	  
информације	  „из	  прве	  руке“,	  најдетаљније	  ћете	  моћи	  да	  се	  информишете	  на	  
сaјту	  www.mp.gov.rs,	  тј.	  www.ceo.edu.rs.	  
	  	  	  	  	  Две	  чињенице	  у	  вези	  са	  овим	  полагањем	  треба	  одмах	  истаћи	  –	  то	  	  да	  ће	  ове	  
године	  сви	  бити	  у	  обавези	  да	  га	  полажу,	  	  а	  не	  као	  до	  сада	  само	  ученици	  који	  
конкуришу	  за	  четворогодишње	  школе,	  и	  да	  неће	  сви	  задаци	  бити	  познати.	  
Конкретно	  –	  представљено	  у	  процентима,	  однос	  познатих	  и	  непознатих	  
задатака	  ће	  бити	  следећи:	  ученици	  решавају	  50%	  истоветних	  као	  у	  Збирци,	  
25%	  задатака	  „делимично	  познатих“	  (настају	  делимичном	  изменом	  задатака	  
из	  Збирке),	  а	  25%	  потпуно	  непознатих	  задатака	  (ученик	  је	  унапред	  упознат	  
шта	  се	  може	  испитивати	  овим	  задацима	  –	  односно	  са	  примерима	  задатака,	  али	  
не	  и	  са	  самим	  задацима).	  Од	  укупног	  броја	  непознатих	  задатака	  очекујте	  40%	  
задатака	  средњег,	  а	  60%	  задатака	  напредног	  нивоа.	  Ако	  се	  питате	  на	  који	  
начин	  ће	  се	  вредновати	  –	  не	  брините	  -‐	  непознати	  задаци	  се	  оцењују	  на	  исти	  
начин	  као	  и	  они	  који	  су	  вам	  већ	  познати.	  	  
	  	  	  	  	  Ове	  године	  смо	  сведоци	  измена	  које	  су	  готово	  минималне,	  тако	  да	  ће,	  
објективно	  гледано,	  овогодишњи	  ученици	  VIII	  разреда	  имати,	  заправо,	  мало	  
чему	  да	  се	  прилагоде.	  Знајући	  претходну	  вишегодишњу	  праксу,	  није	  тешко	  
погодити	  шта	  ће	  ученицима	  уствари	  бити	  највећи	  проблем.	  Не,	  то	  већини	  није	  
5	  нових	  задатаака,	  већ	  немогућност	  да	  се	  ове	  годин	  служе	  недозвољеним,	  а	  
тако	  популарним	  средством	  –	  преписивањем.	  С	  обзиром	  на	  то	  да	  је	  управо	  
поменуто	  преписивање	  идентификовано	  као	  „најслабија	  карика“	  у	  процесу	  
уписа	  у	  средњу	  школу,	  она	  ће	  одлучно	  бити	  замењена	  новом	  и	  
функционалнијом,	  чему	  ће	  допринети	  надзорно	  лице.	  Ово	  звучи	  озбиљно,	  а	  
заиста	  и	  јесте	  –	  поред	  дежурних	  наставника,	  још	  једна	  особа	  ће	  бити	  присутна	  
у	  циљу	  обезбеђивања	  потпуне	  регуларности	  овом	  значајном	  завршном	  чину	  –	  
поменуто	  надзорно	  лице.	  	  

Ипак,	  немојте	  о	  томе	  превише	  бринути,	  јер	  ионако	  нећете	  моћи	  ништа	  
да	  измените.	  Уместо	  тога,	  концентришите	  се	  на	  оно	  што	  ви	  можете	  да	  учините	  
–	  брижљиво	  обрадите	  задатке	  из	  збирки	  и	  на	  оно	  што	  та	  два	  дана	  у	  јуну	  
месецу	  јесу	  ваше	  дужности,	  а	  то	  је:	  -‐	  да	  будете	  присутни	  у	  испитној	  учионици	  
довољно	  пре	  почетка	  испита;	  -‐	  да	  донесете	  сав	  прибор	  потребан	  за	  испит	  из	  
одређеног	  предмета;	  -‐	  да	  не	  смете	  да	  носите	  са	  собом	  уџбенике	  или	  друге	  
материјале	  релевантне	  за	  испит;	  -‐	  да	  не	  смете	  да	  употребљавате	  мобилни	  
телефон	  –	  школска	  управа	  може	  да	  их	  одузме	  пре	  уласка	  у	  испитну	  просторију	  
и	  да	  их	  врати	  након	  завршетка	  испита;	  -‐	  да	  не	  смете	  да	  користи	  програмиране	  
дигитроне	  или	  друге	  дигиталне	  направе	  за	  чување	  информација	  
	  	  	  	  	  Додајмо	  овоме	  још	  један	  технички,	  али	  врло	  важан	  детаљ	  -‐за	  улазак	  у	  
просторију	  у	  којој	  ћете	  полагати	  испит	  ће	  вам	  	  бити	  неопходна	  ваша	  ђачка	  
књижцца	  са	  сликом	  овереном	  печатом	  школе.	  
	  	  	  	  	  Ако	  сте	  случајно	  у	  недоумици	  како	  се	  ове	  године	  обрачунава	  број	  поена,	  
знајте	  да	  неће	  бити	  измена,	  дакле	  -‐	  на	  основу	  општег	  успеха	  и	  успеха	  на	  



завршном	  испиту	  можете	  остварити	  укупно	  100	  бодова,	  и	  то	  највише	  60	  
бодова	  по	  основу	  општег	  успеха,	  а	  на	  основу	  успеха	  на	  завршном	  испиту	  
највише	  40.	  

У	  тренутку	  када	  ово	  пишем	  још	  увек	  се	  не	  зна	  тачан	  датум	  одржавања	  
завршног	  испита	  -‐	  министар	  просвете	  разматра	  могућност	  да	  се	  испит	  помери	  
за	  недељу	  дана,	  што	  је,	  самим	  тим,	  и	  веома	  вероватно	  да	  ће	  се	  догодити.	  	  
	  	  	  	  	  Измене	  које	  су	  на	  нашем	  прагу	  су	  део	  већих	  и	  много	  важнијих	  промена	  које	  
би	  требало	  да	  нас	  на	  ПИСА	  лествици	  попну	  коју	  степеницу	  више,	  а	  то	  су	  
образовни	  стандарди,	  који	  ће	  постати	  важећи	  и	  обавезујући	  од	  школске	  
2013/2014	  год.,	  чија	  је	  мала	  матура	  само	  један	  завршни	  делић.	  
	  
	  
	  


