
10. 12. 2021. БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА У КАРЛОВАЧКОЈ 

ГИМНАЗИЈИ 

 
Драги будући ученици Карловачке гимназије, 

 
пред вама је линк ка пријави на припремну наставу за полагање пријемног испита у Карловачкој 

гимназији. Припремна настава одвијаће се сваке суботе према утврђеном распореду током другог 
полугодишта на платформи G suite путем апликације Google meet. 

 
Припремна настава подразумева похађање наставних предмета, који се полажу на пријемном 

испиту за оба смера у Карловачкој гимназији( Ученици са посебним способностима за филолошке 
науке и Ученици са посебним способностима за географију и историју). Могуће је конкурисати на 

оба смера, те самим тим и похађати припремну наставу из свих предмета, који су њоме 
обухваћени и наведени у упитнику пријаве. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmWmzPyFCbqcy-D0rfhS8PQvwFV2gcKjCiEJ_BZ-

Ylbz2KA/viewform?usp=sf_link 
 

Родитељи свих пријављених ученика ће путем имејла бити обавештени о терминима одржавања 
часова, о свим потребним информацијама у вези са креирањем  G suite налога и додељивањем 

кода за приступање гугл учионицама, као и распоређивањем ученика у групе.  
 

Пријемни испит у Карловачкој гимназији одржава се у првој  половини маја. Првог дана викенда 
полаже се тест из српског језика и књижевности, а другог дана се полаже  тест из страног језика и 

географије током преподнева, док се тест из историје полаже током послеподнева. За упис 
смера Ученици са посебним способностима за филолошке науке потребно је положити пријемни 
испит из српског језика и књижевности, као и из страног језика( енглески, немачки или руски језик), 

док је за упис смера Ученици са посебним способностима за географију и историју потребно 
положити пријемни испит из географије и/или историје, при чему се бодује боље урађени тест.  

 
О термину полагања пријемног испита, као и о свим евентуалним изменама у реализацији 

пријемног испита бићете благовремно обавештавани. 
 

Желимо вам успешну и срећну припремну наставу! 
 

Карловачка гимназија 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmWmzPyFCbqcy-D0rfhS8PQvwFV2gcKjCiEJ_BZ-Ylbz2KA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmWmzPyFCbqcy-D0rfhS8PQvwFV2gcKjCiEJ_BZ-Ylbz2KA/viewform?usp=sf_link


 

 
 

 
Упиши Карловачку 

♥ 

Проговори са светом 

 
Профил Гимназије 

Карловачка гимназија је филолошка гимназија у којој се проучавају савремении класични језици. Одељења су 
мала, максимално 24 ученика, и деле се у две групе на часовима језика. Настава се одвија по посебном Плану и 
програму за обдарене ученике. 

 

Језици & смерови 

Уз српски, сви уче по два страна језика -  први и други страни језик.  
Први страни језик се изучава пет пута недељно, и можете да изучавате следеће језике, који уједно представљају 
и наше смерове: 
 
Класични језици:  
- Латински и класични грчки језик 
 
Живи језици: 
- Енглески језик 
- Немачки језик 
- Француски језик 
- Руски језик 
- Шпански језик 
- Италијански језик 
- Кинески језик 
- Јапански језик 
- Норвешки језик 
 
 
Други страни језик се изучава три пута недељно. Други страни језик је у свим наведеним смеровима – енглески 
језик. Ако вам је енглески први страни, тада као други можете да учите немачки, руски или француски језик. 
 
Уз први и други, имате и могућност учења трећег страног језика факултативно, два часа недељно. То су сви 
наведени језици осим енглеског, и још корејски, пољски и старословенски. 

 

Ваннаставне активности 

Као ђаци Карловачке гимназије можете да се опробате као уредници и фотографи у школском листу Бранко, да 
певате у хору, глумите у позоришту на српском или неком од страних језика, будете водичи многобројним 
посетиоцима школе (често нам долазе и страни туристи, па се о школи прича и на страним језицима), учествујете 
у раду школског Парламента или бројним културним манифестацијама и хуманитарним акцијама.  

 

 

И Н Ф O Р М А Т О Р 

КАРЛОВАЧКА 

ГИМНАЗИЈА 



 

Поред тога....Имате привилегију да током редовног школовања стекнете међународно сертификоване 

дипломе из немачког – DSDB1/B2/C1, француског – DELF, шпанског DELE или полажете испит HSK из кинеског 
језика.  

Захваљујући сарадњи са амбасадама и културним центрима земаља чији се језици код нас изучавају, можете да: 
♥ учествујете у међународним пројектима и разменама – са Холандијом, Италијом, Шпанијом, Немачком, Русијом, 
Кином; 

♥ такмичите се – из страних језика, српског језика, учествујте на Књижевној олимпијади или литерарним 
конкурсима, такмичите се из латинског на Цицеронијади која се одржава у Арпину, надомак Рима у Италији, а 
можете боравити и у Центру за таленте у Петници; 

♥ аплицирате за бројне стипендије кинеске или руске амбасаде; 

♥ учите латинскии старогрчки  као говорни језик у  Латинској летњој школи- Collegium Carolivicanum 

 

Пријемни испит    Како бисте уписали Карловачку морате да положите пријемни испит. Пријемни испит се 

састоји из испита из српског језика и књижевности и страног језика и одржава се средином маја.. 

Уколико желите да упишите смер класични језици или један од савремених – енглески, норвешки, шпански, италијански, 
кинески или јапански језик – полажете пријемни из енглеског језика. 

А ако желите да упишите немачки, руски или француски, полажете пријемни из немачког, руског или  француског језика. 

Минималан број бодова на пријемном испиту из српског и страног језика је по 60, а максималан 120. Укупно можете да 
остварите 240 бодова. Ти бодови се сабирају са бодовима оствареним на малој матури и вашим успехом из основне 
школе. На основу укупног броја бодова се распоређујете на (жељене) смерове. 

 

Припремна настава 

Како бисте што боље урадили пријемни испит и уписали жељени смер, пријавите се и похађајте припремну наставу у 
Карловачкој гимназији! 

Настава је бесплатна, одвија се викендом и обухвата 20 часова књижевности, 20 часова српског језика и 20 часова 
страног језика (енглески / немачки / француски/ руски). 

Ученици су распоређени по групама и на часовима се понавља и утврђује градиво из основне школе, раде примери 
тестова и указује се на специфичности нашег пријемног испита. 

На припремној настави користимо наше збирке задатака, које се независно од тога да ли похађате Припремну могу 
набавити у школи и могу вам помоћи у припремању пријемног испита. 

Пратите наш сајт за информације о почетку Припремне:www.karlovackagimnazija.rs 

 

На Фејсбуку:www.facebook.com/karlovackidjaci 

 

Или се можете пријавити већ данас на број телефона школе: 881-777 и 881-659 
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