ОСНОВНА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ'' ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ У ВЕЗИ ИЗБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И
ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
 ИЗБОР БУДУЋЕГ ЗАНИМАЊА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„КАКО ПРЕЖИВЕТИ УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ''- приручник за родитеље и ученике
-приручник можете преузети у ПДФ формату са следећег линка
https://www.mala-matura.com/prirucnik-za-upis/
„ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА''
интерактивни водич где можете открити своја интересовања, способности, особине
личности и сазнати нешто више о свету занимања. Водич за избор занимања налази се на
сајту Националне службе за запошљавање Републике Србије
Линк до водича за основце

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

ОНЛАЈН ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ
ИСПИТА
 “Дигиталне припреме за малу матуру''
На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику
да сваког радног дана погледају избор од три до укупно две стотине задатака из
математике, српског језика, биологије, хемије, физике, географије и историје.

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ'' ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

Задаци су припремани из Збирки за припрему мале матуре од претходних година и
емитовани у оквиру емисије “Ја бирам”, Програма за децу и младе, током три сезоне.
ЛИНК
https://zuov.gov.rs/digitalna-priprema-za-malu-maturu-na-sajtu-radio-televizije-vojvodine/

ОНЛАЈН ТЕСТОВИ ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

На овом сајту постављени су тестови од претходних школских година који су урађени у
дигиталном формату ( решавају се онлајн ). Поред ових тестова постављени су и нови
тестови за вежбање за школску 2020/2021. годину
Линк до сајта за онлајн припрему завршног испита
http://srednjeskole.edukacija.rs/testovi-za-malu-maturu

ПЛАТФОРМА ЗАВШНИ ИСПИТ
Платформа Завршни испит садржи задатке из математике и српског језика намењене
ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима
и нивоима и смештени су у базу података.
ЛИНК
http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/
Такође платформа садржи и електронску збирку задатака из математике за основну школу
којој можете приступити путем следећег линка
http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/
Тестове са ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА можете преузети са следећеглинка

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ'' ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
https://ceo.edu.rs/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83/
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82/
ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ПРЕТХОДНИХ ШКОЛСКИХ ГОДИНА ДОСТУПНЕ СУ
НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ
https://www.mala-matura.com/2393-2/
На сајту академије учи слободно можете приступити задацима из математике

Линк до сајта
https://ucislobodno.com/zavrsni-ispit-iz-matematike/

МАТЕМАТИРАЊЕ-додатно увежбавање градива из математике
Линк: https://www.matematiranje.in.rs/video_tutorials.php

Остали линкови који могу бити од користи
https://www.superskola.rs/ucionica/
https://www.shtreber.com/
https://fizikalac.wixsite.com/fizikalac
ПЕДАГОГ МИЛИЦА ЈАНКОВИЋ
ПСИХОЛОГ ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ
Додатне информације : ppvukdmil@gmail.com

