
РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У 
СРЕДЊУ ШКОЛУ 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 15-17.6.2016.године. Тест из српског  језик а 
полагали су 15.6.2016.године од 9-11 часова,  из математике 16.6.2016. и  комбиновани 
17.6.2016.године.  На завршном испиту су изашли сви ученици осмог разреда, њих је 27 и испит је 
одржан у фискултурној сали. 
На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила  14 место. На нивоу општине остварили смо 
3 место од укупно 7 школа. По тесту на нивоу општине из  српског језика смо 1 место., из 
математике на 5 месту и из комбинованог  на 6 месту. 
На нивоу школе просечан број бодова са завршног испита је 11,06, а прошле године просек на 
нивоу школе  био је 9,45. 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
У овој школској години одржан је један пробни тест  на коме је остварен  просечан број поена 
14,06.   
На завршном испиту остварен је  просечан број бодова 13,70. По одељењима је: 
ПРОБНИ ИСПИТ       ЗАВРШНИ  ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова 15,97.                                                         8/1- просечан број бодова 15. 
8/2- просечан број бодова 8,00.                                                           8/2- просечан број бодова 9,7. 
8/3- просечан број бодова 10,00                                                          8/3- просечан број бодова 10,75. 
МАТЕМАТИКА 
У овој школској години одржан  је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова 
9,61. 
На завршном испиту остварен је просечан број бодова 8,22. По одељењима је: 
ПРОБНИ ИСПИТ       ЗАВРШНИ  ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова 10,88                                                         8/1- просечан број бодова 9,43. 
8/2- просечан број бодова 4,70                                                           8/2 - просечан број бодова 4,5 
8/3- просечан број бодова 9.                                                               8/3- просечан број бодова 5,25 
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова 
14,44. 
На завршном испиту  остварено је просечан број бодова 11,25. По одељењима је: 
ПРОБНИ ИСПИТ       ЗАВРШНИ  ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова 16,85.                                                         8/1- просечан број бодова 12,38. 
8/2- просечан број бодова 11,30.                                                         8/2- просечан број бодова 8,10. 
8/3- просечан број бодова 8,25.                                                           8/3- просечан број бодова 8. 
Поређење резултата у односу на задње две године годину : 

ПРЕДМЕТИ /ШК.ГОД 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 

Српски језик 9,46 11,02 13,70 

Математика 8,56 6,87 8,22 

Комбиновани тест 9,15 10,45 11,25 

Укупно: 9,05 9,45 11,06 

 
Детаљна анализа постигнутих резултата са завршног испита урадиће се када стигну повратне 
информације од Завода за вредновање квалитета рада.Свако Стручно веће ће извршити анализу 
резултата и планирати одговарајуће мере за побољшање успеха.  
 


	РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

