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Правила полагања испита из предмета 
Електромагнетика (13Е072ГЕМ) 

 
 
Колоквијум и испит из предмета Електромагнетика (13Е072ГЕМ) полагаће се на следећи начин: 

 

 предиспитне обавезе полажу се у виду колоквијума у току колоквијумске недеље; 
поправни колоквијум је могуће полагати у термину надокнада – у јануарском испитном 
року; надокнаду колоквијума потребно је посебно пријавити на студентским сервисима у 
току пријаве испита; уколико колоквијуме не буде могуће одржати у предвиђеним 
терминима, надокнада одговарајућих поена ће бити омогућена на самом испиту; 
колоквијум носи 30%, а испит 70% укупне оцене; 

 на колоквијумском формулару су два задатка (који носе по 20 поена) и четири питања 
(која носе по 5 поена) из првог дела градива (Електростатика, Стационарно струјно 
поље, Стационарно магнетско поље); коначан бр. испитних поена освојених на 
колоквијуму се добија тако што се број поена на колоквијуму подели са 2, те се на 
колоквијуму укупно може освојити 30 поена; 

 на испитном формулару су два задатка (која носе по 20 поена) из другог дела градива 
(Квазистационарно електромагнетско поље, Брзопроменљиво електромагнетско 
поље и Таласи) и шест питања (која носе по 5 поена) из целокупног пређеног градива; 
на испитном делу се укупно може освојити 70 поена; 

 за сваки од делова, колоквијумски и испитни, потребна је испитна вежбанка у којој се раде 
задаци, док се питања раде на формуларима; дозвољена је употреба непрограмабилних 
калкулатора; ради се самостално, без помоћне литературе; 

 колоквијумски део студент ради максимално 150 минута; при закључивању оцене у обзир 
се узима број поена освојен на последњем полагању; изласком на колоквијум у термину 
надокнада поништавају се поени освојени на претходном полагању колоквијума;  

 испитни део студент ради максимално 180 минута, након чега му се закључује оцена на 
основу броја поена освојених на текућем испитном делу и броја поена освојеног на 
последњем полагању колоквијумског дела (у току колоквијумске недеље или у термину 
надокнаде); 

 укупан број поена је збир поена са испитног и колоквијумског дела; коначна оцена 
формира се на основу укупног броја поена према табели; 

 

Поени 0–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 

Оцена 5 (пет) 6 (шест) 7 (седам) 8 (осам) 9 (девет) 10 (десет) 

 
 
 
Објављено 04.10.2020.       Предметни наставници 
         


