УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (МАТЕРЊИ ЈЕЗИК):

Кандидати треба да дођу у школско двориште најкасније 60 минута пре почетка
полагања испита.
Обавезно понети ђачку књижицу са овереном (печатираном) фотографијом.
За решавање теста предвиђено је 120 минута.
Пиши читко, ћириличким словима, водећи рачуна да твоји одговори буду разумљиви,
али и граматички и правописно исправни (посебно обрати пажњу на употребу великог
слова). Када решаваш задатке у којима се од тебе очекује да нешто допишеш, увек користи
пуне називе; скраћенице нису дозвољене (нпр. треба написати именица, а не им. или
локатив, а не лок. и слично).
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Док решаваш задатке, можеш да користиш графитну оловку, резач и гумицу.
У задацима са више понуђених одговора не добијају се бодови уколико је поред
тачних заокружен и нетачан одговор.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који
су прецртавани и исправљани.
Кандидати су дужни да поштују мере прописане Правилима понашања ученика у току
нормализације услова за време епидемије COVID-19.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
Мобилни телефони су забрањени.
ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК НА:

Кандидати треба да дођу у школско двориште најкасније 60 минута пре почетка
полагања испита.
Обавезно понети ђачку књижицу са овереном (печатираном) фотографијом.
За решавање теста предвиђено је 120 минута.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком. Током решавања задатака можеш да
користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који
су прецртавани и исправљани.
Кандидати су дужни да поштују мере прописане Правилима понашања ученика у току
нормализације услова за време епидемије COVID-19.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.
Мобилни телефони су забрањени.

