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Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад

ПОЛИСА ПРИЈЕМА УЧЕНИКА
НА СМЕР МЕЂУНАРОДНЕ
МАТУРЕ
(IB)

Новосадска Гимназија „Јован Јовановић Змај“, најстарија гимназија у Србији,
нуди IB Diploma Programme од 2018. године, финансиран од стране Републике Србије.
Прва генерација ученика који похађају смер Међународне матуре, полагали су пријемни
испит јуна 2018.
Полиса пријема ученика на смер Међународне матуре Гимназије „Јован
Јовановић Змај“ – у складу са полисом IBDP-a – да је од ученика који се пријаве за
полагање пријемног испита очекивано да:
• имају жељу за стицањем дубинског и функционалног знања, као и жељу да буду
узорни чланови локалне и светске заједнице;
• гаје међународну свестиотвореност према другим културама;
• имају жељу да бриљирају како на пољу природно-математичких, тако и
друштвених и хуманистичких наука;
• осећају потребу да узму учешћа у напретку како локалне, тако и светске
заједнице;
• у претходним годињама средњошколског образовања имају врло добар до
одличан успех, као и примерно владање.

Осим предмета који чине језгро смера Међународне матуре – Теорије знања (Theory
of knowledge), Креативности, активности и службе (Creativity, activity,
service)теМатурског рада (Extended Essay) – ученици ће полагати испит из српске
књижевности, енглеског језика и књижевности и математике на високом нивоу (шест
часова недељно), као и физике, економије и хемије на стандардном нивоу (три/четири
часа недељно), са биологијом као изборним – не обавезним –предметом за оне који
планирају да наставе школовање на пољу медицине или слично. Осим српске
књижевности, настава осталих часова се врши на енглеском језику.

Пријављивање за смер Међународне матуре Гимназије „Јован Јовановић Змај“

Пријемни испит за смер Међународне матуре одржава се у јуну, сваке године, са
тачним датумом довољно рано објављеним тако да сви пријављени буду благовремено
обавештени.

Припремна настава за смер Међународне матуре у Гимназији почиње колико у
фебруару – са првим, уводним часом, прве суботе у месецу – и наставља
једнонедељним темпом до маја. Сви заинтересовани ће бити у могућности да бесплатно
похађају припремну наставу – из српског, енглеског и математике. Припремну наставу
ће држати наставници са смера Међународне матуре, који ће заинтересоване кандидате
упознати са условима потребним за успешно полагање пријемног испита у јуну.
На крају припремне наставе, кандидати ће полагати пробни пријемни, у мају, и биће
упознати са резултатима недељу дана касније, тако да имају времена да коригују
евентуалне слабости и буду спремни за прави пријемни.
Припремна настава није обавезна, али је препоручена, тако да се кандидати могу
упознати са захтевима благовремено. Распоред припрема се налази на следећем линку.
За време часова, кандидати ће такође бити у могућности да се консултују са осталим
наставницима који предају на смеру Међународне матуре, тако да благовремено буду
информисани на ком нивоу се спроводи настава, као и да се упознају са предметима
који су нови за њих (економија, TOK, CAS…)
Пријаве је могуће предати колико од почетка припремне наставе, све до недељу дана
пред полагање пријемног.

Пријемни испит

Пријемни испит за смер Међународне матуре Гимназије „Јован Јовановић Змај“ ће
се одржати у јуну, са датумом благовремено и јасно истакнутим на интернет
презентацији Гимназије.

Структура пријемног

Пријемни испит се састоји од три дела:
1) Енглески језик: ученици полажу троделни тест. Први део је писање есеја на
општу тему (45 минута), након чега следи читање и слушање (reading and listening,
2x15 минута) Укупно трајање: 1ч15мин. Максималан број бодова:20.

2) Математика: ученици полажу тест заснован на њиховом познавању градива из
математике у претходним двема годинама средњошколског образовања. Трајање:
1ч15мин. Максималан број бодова: 20.
3) Српски језик и књижевност: ученици пишу анализу непознатог поетског или
прозног одломка, уз наводећа питања. Трајање: 1ч15мин. Максималан број бодова:
20.
Од кандидата за смер Међународне матуре Гимназије „Јован Јовановић Змај“ се
очекује да остваре минимум од 50 бодова (60 је максимално) из сва три дела
пријемног испита. Тестови ће бити оцењени – у зависности од броја пријављених –
истог дана, и објављени истог или следећег дана.
Коначне пријаве, за оне који прођу пријемни испит, биће примане кад и пријаве за
остале смерове које нуди Гимназија, крајем августа, о чему ће и родитељи и ученици
бити информисани, имајући у виду да се од родитеља очекује да потпишу обавештеност
о IB полиси академске части, коју прилажу уз пријаву за смер Међународне матуре.

