
Припрема за комбиновани тест (Физика)

Добра припрема ученице  или ученика за завршни испит подразумева да она или он не 
само да зна да реши све задатке из Збирке задатака коју је припремио Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Просветним прегледом, него да разуме све 
појмове из задатка због тога,  ако дође до промене у формулацији задатка да зна да заокружи 
исправно коначно решење.

Овај ниво знања код ученице или ученика који су имали 4 или 5 из физике, постиже се тек
након што ученик бар два пута проради задатке из Збирке. Све што ученици или ученику 
није јасно, он треба да се обрати предметној наставници или наставику за помоћ и 
објашњење. Погрешно је мислити да ученица или ученик који препише решење са краја 
Збирке и мисли да је стим решио се проблема. Овакви ученици по правили на завршним 
испитима остварају лошији скор, зато што аутор теста само малом изменом у формулацији 
задатка мења смисао, а самим тим што ученица или ученик не разуме појмове он тај задатак 
не зна решити, него иде на срећу па наслепо заокружује.

Како се припремити за завршни испит:

- Редовно радити задатке из Збирке не прелазити на нови задатак док предходни није до
   краја растумачен. У Збирци се често исти појмови појављују, али формулација задатака 
   се мења, тако да је важно знати шта који појам значи.
- Питати предметну наставницу или наставника, консултовати уџбеник или свеску са
   предавања у случају да постоји неки појам који ученику или ученици није јасан. 
- Долазити редовно на припремну наставу из Физике у теминима предвиђеним за тај вид
  наставе

Након савладаног градива званичне Збирке што је довољно да ученик илу ученица остваре 
завидан резултат из физике на комбинованом тесту. Пак ако ученица или ученик, мисле да 
треба још да прораде задатке издавачи уџбеника имају своје збирке за припрему. У наставку 
дати су линкови ка неким од збирки (због ауторских права дати су линкови ка продавници):

Логос: http://logos-edu.rs/knjiga/941/ostala-izdanja/zbirka-zadataka-iz-fizike-za-pripremu-
            kombinovanog-testa-za-zavrsni-ispit- 
Клет:   http://www.klett.rs/znam-za-maturu-fizika 
Креативна школа:    http://www.kcskola.rs/edicija.php?e=627 

Ове збирке се могу наћи у књижарама које продају уџбенике тих издавачких кућа. 
Поред овога вида припреме за оне којима није битно да вежбају из папирног материјала или 
за оне ученице или ученике који преферирају компијутерске технологије Савремена гимазија 
и Средња школа за информационе технологије направили су на интернету платформу за 
припрему за завршни испит. Ова платформа је акредитована од стране Министарства. 
Коришћење ових сервиса је бесплатно како је назначено на интернет адреси.

Интернет адреса платформе: http://www.mala-matura.com/mala-matura-2016-priprema-za-
                                                  zavrsni-ispit/ 

На Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.fortmobile.malamatura&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5mb3J0bW9iaWxlLm1hbGFtYXR1cmEiXQ.. 
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Поред ове платформе постоји још пар апликација за мобилне телефоне који могу бити 
корисне за припрему ученика за завршни испит:

Физика :https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.moravia.vascak.physicsatschool 
е-Школа 7 & 8 :https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.carnet.dos.fiz78 
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