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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. 

 

Писмени део испита се састоји из следећих сегмената: разумевање писаног текста (15 бодова), разумевање говора (15 бодова) и писана 

продукција (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 6 бодова 

 разумевање говора - минимум 6 бодова 

 писана продукција - минимум 8 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 читања износи 30 секунди.  

 

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/мејла (максимум 3 бода); 
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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). 

  

Усмени део испита траје до 10 минута по ученику (припрема ученика и разговор са испитивачем). 

Ученик извлачи једну од тема и припрема своје излагање током максимално 5 минута. Ученик потом укратко говори о теми. Ученик се 

може питањима подстаћи на разговор. Укупно трајање излагања и разговора са испитивачем траје највише 5 минута.   

 

Усмени део испита укупно има 20 бодова. 

 

На усменом делу испита вреднују се следећа постигнућа: 

а) кохерентност излагања, способност вођења разговора, ситуациона и садржинска примереност  (максимум 6 бодова); 

 

б) лексика: ученик користи адекватан фонд речи који му омогућава да несметано комуницира на задату тему (максимум 6 бодова); 

 

в) граматичка прецизност: саставља разумљиву и граматички исправну реченицу и правилно користи једноставне граматичке структуре 

(максимум 5 бодова);  

 

г) изговор: ученик поседује довољно разумљив изговор и интонацију који омогућавају успешну комуникацију (максимум 3 бода). 

 

 

Језичка вештина 

 
Трајање Број бодова 

Читање 
35 минута 15 

Слушање 
15 минута 15 

Писање 
40 минута 

20 

 

Говор до 10 минута (припрема 

и разговор) 
20 

                     Укупно 70 

 


