
Упутство за излазак на писмени испит из предмета 
Статистика у библиотекама 

 
На испит обавезно понети: 

• личну исправу (индекс, личнa картa, возачка дозвола),  
• прибор за писање и брисање (хемијску оловку, обичну или техничку оловку, гумицу),  
• калкулатор (дигитрон),  
• један дволисни бели папир без рекламних ознака (А4, два спојена листа, са линијама или 

без, најбоље каро-папир),  
• статистичке таблице (таблица нормалне расподеле, таблица коефицијента корелације, 

таблица t-односа и таблица хи-квадрата) и  
• папире са обрасцима. 

 
Обрасци који се могу користити су искључиво они који су наведени на сајту предмета 
(http://arhimed.matf.bg.ac.rs/~misko/flf/stat/formule/statistika-pismeni.pdf).  
 
Статистичке таблице се могу копирати из књиге (Dragićević, 2009) или преузети са сајта 
предмета: 

• http://arhimed.matf.bg.ac.rs/~misko/flf/stat/tablice/statistika-Tablica1-normalna raspodela.pdf 
• http://arhimed.matf.bg.ac.rs/~misko/flf/stat/tablice/statistika-Tablice4i5-korelacija-t-odnos.pdf 
• http://arhimed.matf.bg.ac.rs/~misko/flf/stat/tablice/statistika-Tablica7-hi-kvadrat.pdf 

 
На папиру са обрасцима и статистичким таблицама не сме бити никаквих додатака, било 
штампаних било дописаних руком, а ако их буде, третираће се као покушај преписивања. 
 
На испиту студент добија папир са задацима (испитни папир) на коме треба да запише коначна 
решења задатака. Папир који се донесе од куће може да се користи као помоћни папир, али се 
приликом прегледања не узима у обзир, тј. решења задатака морају да се наведу на испитном 
папиру, попуњавањем одговарајућих таблица, испод којих треба речима и формулама 
образложити поступак рачунања.  
 
Помоћни папир не сме да се цепа ни на који начин (раздвајање листова и отцепљивање цедуља 
је строго забрањено) и на крају испита се предаје са испитним папиром. И на испитном и на 
помоћном папиру студент треба да наведе своје име и презиме, број индекса, групу, а у случају 
помоћног папира још и назив предмета који полаже, као и датум полагања. Више од једног 
дволисног помоћног папира није дозвољено на испиту. Сваки помоћни папир мора да се пријави 
ради печатирања. Ако се код студента током испита пронађе непечатирани помоћни папир или 
ако на крају испита преда непечатирани помоћни папир, то ће се третирати као покушај 
преписивања. 
 
Препоручује се да се сваки резултат два пута провери и да се табеле не попуњавају хемијском 
оловком све док студент не буде сигуран шта и где треба да попуни. Током испита није 
дозвољено размењивање калкулатора и прибора за писање и брисање, те је битно да студент 
пажљиво провери да ли је на испит понео све што му је потребно. 


