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Профил Гимназије 

Карловачка гимназија је филолошка гимназија у којој 
се проучавају савремени и класични језици. Одељења 

су мала, максимално 24 ученика, и деле се у две групе 
на часовима језика. Настава се одвија по посебном 

Плану и програму за обдарене ученике. 

Језици & смерови 

Уз српски, сви уче по два страна језика - први и други 

страни језик. 

Први страпи језик се изучава пет пута педељпо, и 

можете да изучавате следеће језике, који уједно 

представљају и наше смерове: 

Класични језици: 

- Латински и класични грчки језик 

Живи језици: 

- Енглески језик 
- Немачки језик 
- Руски језик 
- Шпански језик 
- Италијански језик 
- Кинески језик 
- Јапански језик 
- Норвешки језик 

Други страпи језик се изучава три пута иедељпо. 
Други страни језик је у свим наведеним смеровима -
енглески језик. Ако вам је енглески први страни, тада 

као други можете да учите немачки, руски или 

француски језик. 

.,,.,, Нови смер од ове године: 

Историја и географија 

Ваннаставне активности 

Као ђаци Карловачке гимназије можете да се опробате 

као уредници и фотографи у школском листу Бранко, 

да певате у хору, глумите у позоришту на српском или 

неком од страних језика, будете водичи многобројним 
посетиоцима школе (често нам долазе и страни 

туристи, па наши водичи воде на страним језицима), 

учествујете у раду школског Парламента, као и у 
бројним културним манифестацијама и хуманитарним 

акцијама. 

Поред тога .... 

Имате привилегију да током редовног школовања 

стекнете међународно сертификоване дипломе из 

немачког - DSD Bl/В2/Cl, француског - DELF, 
шпанског - DELE, руског - ТРКИ или полажете испит 
HSK из кинеског језика. 

Захваљујући сарадњи са амбасадама и културним 

центрима земаља чији се језици код нас изучавају, 

можете да: 

.,, учествујете у међународним пројектима и разменама 
- са Холандијом, Италијом, Шпанијом, Немачком, 

Русијом, Кином; 

.,, такмичите се - из страних језика, српског језика, 

учествујте на Књижевној олимпијади или литерарним 

конкурсима, такмичите се из латинског на 

Цицеронијади која се одржава у Арпину, надомак Рима 

у Италији,а можете боравити и у Центру за таленте у 
Петници; 

.,, аплицирате за бројне стипендије кинеске или руске 
амбасаде; 

.,, учите латински и старогрчки као говорни језик у 

Латинској летњој школи- Collegium Carolivicanum 

Пријемни испит 

Како бисте уписали Карловачку морате да положите 

пријемни испит. 

Пријемни испит за филолошка одељења, као и за 

специјализовано одељење за ученике са посебним 

способностима за географију и историју одржава се 

од 07. до 16. маја 2021. године, а подразумева 

полагање теста из српског језика, књижевности и 

одабраног страног језика( енглеског, немачког или 

руског) за упис на филолошке смерове. Пријемни 

испит за Филолошка одељења полаже се у два 

различита дана, док се за упис специјализованог 

одељења за историју и географију полаже тест из 

географије и/или историје у истом дану. Приликом 

полагања пријемног испита за овај смер кандидати 

се могу определити за један или оба предмета. У 

укупан пласман и број бодова улазе бодови са боље 

урађеног теста. 

У колико желите да упишите смер класични језици или 

један од савремених - енглески, норвешки, шпански, 

италијански, кинески или јапански језик - полажете 

пријемни из енглеског језика. 

А ако желите да упишите немачки или руски, полажете 

пријемни из немачког одн. руског језика. 

Минималан број бодова на пријемном испиту из 

српског и страног језика је по 60, а максималан 120. 
Укупно можете да остварите 240 бодова. Ти бодови се 
сабирају са бодовима оствареним на малој матури и 

вашим успехом из основне школе. На основу укупног 

броја бодова се распоређујете на (жељене) смерове . 

Припремна настава 

Како бисте што боље урадили пријемни испит и 

уписали жељени смер, пријавите се и похађајте 

припремну наставу у Карловачкој гимназији! 

Настава је бесплапша, одвија се викендом и обухвата 

20 часова књижевности, 20 часова српског језика и 20 
часова страног језика (енглески / немачки /руски). 

На припремној настави користимо наше збирке 

задатака, које се независно од тога да ли похађате 

Припремну могу набавити у школи и могу вам помоћи 

у припремању пријемног испита. 

Пратите наш сајт за све информације: 

\V\V\V .kaгlovackaginшazi ја.гs 

Фejcбyк:\VW\v .facebook.com/karlovackidjaci 

Или нас позовите: 881-777 и 881-659 



Специјализовано 

одељење за ученике 

са посебним 

способностима за 

географију и историју 

Најновији смер у Карловачкој 

гимназији уписала је ове школске 

године прва генерација наших ђака. 

Специфичност програма овог смера -

Ученици са посебним способностима 

за географију и историју - огледа се, 

између осталог, и у томе што је 

покренут у само пет гимназија у 

држави, а међу којима је и наша. 

Ученицима се нуди другачији приступ 

приликом савладавања градива из 

наставних предмета историје и 

географије, уз повећан недељни фонд 

часова на којима се прате предавања 

(теорија), али и посебно реализују 

практична вежбања. 

У контексту историјске науке саставни 

део образовног процеса јесте 

истраживачки рад ученика, коришћење 

различитих извора и литературе, што је 

инкорпорирано на часовима вежби, а 

ови процеси се 

групних радова, 

усмених излагања . 

реализују у виду 

презентација и 

Посебност овог образовног профила 

огледа се у корелацији историје и 

географије, и то најчешће током 

теренске наставе (посете, излети), где 

ученици сами на одређеном 

локалитету реализују своје задатке, а 

све у складу са темом часа или 

наставне области . 

Карловачка гимназија је за потребе 

овог смера успоставила сарадњу са 

најважнијим покрајинским научним и 

културним и нституцијама, као што су: 

Одсек за историју Филозофског 

факултета у Новом Саду, Департман за 

географију Природно-математичког 

факултета, Музеј Војводине, Музеј 

" града Новог Сада, Историјски архив 

града Новог Сада, Архив Српске 

академије наука и уметности у 

Сремским Карловцима, Епархија 

сремска (Ризница Епархије сремске). 

Овај четворогодишњи средњошколски 

програм омогућава студиозно 

бављење научним достигнућима из 

домена историје и географије, те 

ра звијање критичког мишљења 

учен ика кроз политиколошку анализу 

од прошлости до савремених 

дешавања у домаћем и међународном 

контексту, и то у оквиру посебне научне 

области - геополитике. 

Током изучавања општих предмета и 

оба везних језика (постоје и 

фа култативни језици : француски, руски, 

италијански, шпански, класични грчки, 

јапански, кинески и норвешки) 

ученицима се касније нуди могућност 

избора било којег студијског програма, 

почев од студија историје, географије, 

журналистике, страних језика, 

политичких наука и сл . 


