
Српско биолошко друштво
Биолошки факултет Универзитета у Београду

Републичко такмичење из биологије за седми разред основне школе ће се
одржати у суботу 28. маја 2022. на Биолошком факултету, Студентски трг 3.

(зграда Филолошког факултета)
Сатница такмичења ЗА УЧЕСНИКЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ је следећа:
Време Активност Место

09.00-11:00

Пријем и регистрација ученика и наставника

(у приземљу зграде сачекаће Вас дежурни чланови
организационог тима и усмериће Вас на место

регистрације)
Приликом регистрације ученици показују на увид ђачку

књижицу (или неки валидни документ са сликом),
потписују присуство и добијају коверат са шифром и

бројем групе за тестирање
(ЧУВАТИ КОВЕРАТ СА ШИФРОМ ДО КРАЈА ТАКМИЧЕЊА! )

Улазни хол зграде Филолошког
факултета

Студентски трг бр.3.

На улазу у зграду, обратити се дежурним
члановима Организационог тима, који
ће вас усмерити на место регистрације

11.00-12.00

Организован одлазак на место полагања и размештај у
сали за полагање, подела тестова
По уласку на тестирање сваки такмичар мора да има:
ђачку књижицу на увид, хемијску оловку и евентуално
флашицу воде.

БОДОВАЋЕ СЕ САМО ТЕСТОВИ КОМПЛЕТНО ПОПУЊЕНИ
ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ.
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ СУ СТРОГО ЗАБРАЊЕНИ.

ТЕСТОВИ ЋЕ СЕ ПОЛАГАТИ НА
ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ:

ОШ "Мика Петровић Алас"
Господар Јованова 22.

ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ (бивша ВПШ)
Цара Душана 13.

Ученици иду на полагање теста у пратњи
чланова Организационог тима и

волонтера
12.00-13.00 Решавање теста
13.00-13.15 Предаја теста и повратак у зграду Филолошког факултета
Од 13.15 Подела похвалница и захвалница у холу
13.15-14.15 Жалбе на структуру теста Формулари ће бити доступни у холу

зграде Биолошког факултета
Комисија за жалбе заседа у Библиотеци

Института за зоологију, II спрат
14.15-17.00 Преглед тестова
17.00-18.00 Дешифровање и унос бодова
Око 18.00 Привремена ранг листа
18.00-19.00 Увид у резултате и бодовање Формулари ће бити доступни у холу

зграде Биолошког факултета
Комисија за жалбе заседа у Великој и
Малој сали Института за зоологију,

II спрат

19.00-19.30
Коначна ранг листа
Подела награда и признања

Велика сала Института за зоологију
Биолошког факултета

ПОЗИВАМО НАСТАВНИКЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА: дежурство на
тесту, прегледање тестова, дешифровање тестова. Пријављивање наставника за учествовање у
нaведеним активностима је слањем пријаве на мејл takmicenje2022@bio.bg.ac.rs, као и у време и на
месту регистрације ученика и наставника (28. маја од 09-11 сати,) у улазном холу Биолошког факултета,
Студентски трг број 3.
Ангажованим наставницима СБД ће обезбедити Потврду о усавршавању наставника, у трајању до 8
сати по дану, зависно од ангажовања.

mailto:takmicenje2022@bio.bg.ac.rs

