
Гимназија 

Гимназија је школа која образује, припрема ученике за даље 

школовање на факултетима или вишим школама.  

Гимназија пружа широко опште образовање. Траје четири године – за то 

време  могу се открити или развити интересовања за одређене области и 

стећи  потребно знање и зрелост за одлуку о избору занимања.  

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у својим основним 

школама. Испит се састоји из провере знања из математике, матерњег 

језика и комбинованог теста који садржи питања из биологије, историје, 
географије, физике и хемије. Осим резултата на завршном испиту, 

бодује се и општи успех у шестом, седмом и осмом разреду основне 

школе, као и евентуални резултати постигнути на такмичењима ученика 

у осмом разреду. Да би стекао право на упис у гимназију и средњу 
стручну школу у четворогодишњем трајању потребно је да ученик има 

најмање 50 бодова укупно. Ученици који имају мање од 50 бодова могу 

да упишу трогодишње смерове у средњим стручним школама. 

 

Постоје следећи типови гимназија: 

 гимназија са смеровима:  

o друштвено – језички смер  

o природно – математички смер  

 гимназија општег типа  
 школе за ученике са посебним способностима  

o филолошка гимназија (у Београду, Сремским 

Карловцима, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Шапцу, 

Смедереву, Суботици)  
o математичка гимназија (у Београду, Нишу, Крагујевцу, 

Ваљеву, Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Сенти)  

o гимназија за спортисте (Спортска гимназија у Београду 

– гимназија општег типа)  

o гимназија за ученике са посебним способностима за 
физику (Гимназија “Светозар Марковић у Нишу – једно 

одељење)  

o школа у којој се део наставе остварује на страном 

језику (Трећа београдска гимназија: природно – 
математички смер – италијанско и француско 

одељење)  

1. Друштвено-језички смер: преовлађују страни језици и 

садржаји друштвених наука (матерњи језик и књижевност, 



историја, историја уметности, филозофија, социологија, 

психологија).  

Ако ти добро иду језици и друштвени предмети, ако се лако 

и течно изражаваш, а можда већ сада планираш да 
студираш неки од факултета друштвених наука (филолошки 

– за студије језика, филозофски, правни ...), можеш да 

размислиш о гимназији друштвено – језичког смера.  

2. Природно-математички смер: већи број часова посвећен је 
предметима природних наука (математици, физици, хемији, 

биологији, информатици).  

Ако те интересују и имаш способности за природну групу 

предмета, ако можда већ сада намераваш да упишеш неки 
од техничких или природно-математичких факултета, 

можеш да размислиш о природно-математичком смеру.  

3. Општи тип: приближно су подједнако заступљени предмети 

друштвених и природних наука. 

Ако ти подједнако добро иду природни предмети, као и 
језици и друштвени предмети, ако ти је и интересовање за 

ове две групе предмета за сада приближно једнако, можеш 

да размислиш о гимназији општег типа.  

 

 

 

Постојање смерова пружа могућност за благо почетно професионално 

усмеравање. Смерови у гимназији пружају знања и припремају за упис 

одговарајућих факултета или виших школа – на пример, друштвено - 

језички смер за упис филозофског, филолошког, правног факултета, 
факултета политичких наука..., природно - математички смер за упис, 

рецимо, електротехничког, машинског, биолошког и хемијског 

факултета,  виших техничких школа...  

Не заборави! Гимназија не оспособљава ни за једно занимање. Ако 

се после гимназије не заврши факултет или виша школа, тешко је 
запослити се без доквалификације – неког додатног курса и 

одговарајуће дипломе.  

За упис у школу за ученике са посебним способностима 

(филолошка гимназија, математичка гимназија, одељење гимназије за 

ученике са посебним способностима за физику):  

 полаже се пријемни испит – провера одговарајућих знања 

стечених током претходног школовања и посебних 



способности. Обично се полаже крајем маја или почетком 

јуна.  

 бодују се евентуални резултати постигнути на такмичењау 

осмом разредуиз предмета који су од значаја за упис (за 
упис у филолошку гимназију резултати на такмичењима из 

матерњег и страног језика; за упис у математичку гимназију 

– резултати из математике, за упис у одељење за обдарене 

из физике – резултати из математике и физике)  

Пријемни испит за упис у филолошку гимназију, математичку гимназију 
и одељење за обдарене за физику полаже се у одговарајућој 

средњој школи:  

 филолошка гимназија – полаже се посебан тест из матерњег 

језика и књижевности и тест из страног језика  

 математичка гимназија – полаже се посебан тест из 

математике  
 одељење гимназије за ученике са посебним способностима 

за физику – полаже се посебан тест из физике и тест из 

математике  

Пријемни испит за упис у гимназију за спортисте:  

 писмени испит из матерњег језика и математике (то је у 

ствари квалификациони испит који се полаже средином јуна 

у основним школама)  
 бодују се постигнути спортски резултати – потврде о 

спортским резултатима кандидатима издају спортски савези  

 

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на 

страном језику састоји се из два дела: 

 посебан тест из страног језика који се полаже у 

одговарајућој страној школи  

 други део се састоји из писменог испита из матерњег језика 

и математике (то је у ствари квалификациони испит који се 
полаже средином јуна у основним школама)  

 такође, бодују се евентуални резултати на такмичењима 

ученика у осмом разреду из матерњег и страног језика  

Погледај детаљне податке о условима уписа у Правилнику о упису 

ученика у средњу школу.  
 


