
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊE У ПОЗНАВАЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Након више консултација са колегама координаторима и колегама из 

средњих школа у Србији због веома сложене епидемиолошке ситуације, као и 

преклапања са пријемним испитима за филолошка одељења, Друштво за стране 

језике одлучило је да термин одржавања Окружног такмичења у познавању страних 

језика буде недеља, 9. мај 2021.  

Окружно такмичење је одржано у Средњој економској школи „Боса 

Милићевић“ са почетком у 10 часова а нашу школу представљало је 9 ученика 

завршних разреда који су се такмичили у познавању енглеског језика: Чупић Лука, 

Димитровић Мира, Скендеровић Дора, Класановић Наталија, Миленковић Миљана, 

Ђукнић Ангелина, Радуловић Ана, Видаковић Дражен и Вујковић Буквин Вања. 

Професори-пратиоци били су Александра Мештер Трајковић и Љиљана Бањанин 

Острогонац. 

Ученици су решавали јединствени тест који је имао за циљ да утврди 

лексичку и граматичку компетенцију ученика а подразумевао је препознавање, 

формирање и употребу језичких структура у контексту. Време израде теста 

износило је 60 минута. Максималан број бодова био је 40, минималан број поена 

који је такмичар морао да освоји на тесту да би могао да буде рангиран износио је 

32 поена. 

Од четворо ученика које је рангирано за евентуално учешће на републичком 

такмичењу, троје је било из наше школе: Чупић Лука (33 поена), Димитровић Мира 

и Скендеровић Дора (32 поена). Ученици су за освојено треће место добили 

дипломе. 

На одлуку Друштва за стране језике о томе који ученици ће бити позвани на 

Републичко такмичење чекало се до 14. маја када је на сајту Друштва изашло 

обавештење да се на Републичко такмичење упућују ученици који према 

пропозицијама Друштва спадају у 100 најбољих у Србији, тј. који су на окружном 

тамичењу овојили најмање 33 поена. У нашем случају то је значило да је само 

Чупић Лука остварио право учешћа на Републичком такмичењу које ће се одржати 

у суботу, 22. маја 2021. у Првој београдској гимназији. 

Актив професора енглеског језика жели му пуно среће. 

                                                                                           
 


