
ХИТ: КПМПЛЕТНА ПРИПРЕМА ПСМАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ!  
Упис у тпку! 

П П Ч Е Т А К :  2 1 . ј а н у а р !  

 

 

 

ВАШ ВПДИЧ  ЗА  

МАЛУ МАТУРУ 
Драги ученици, ппштпвани рпдитељи! 

Да ли знате: 
 да је дп МАЛЕ МАТУРЕ кпја се састпји пд три теста (математика, српски и  тест из изабранпг предмета - сва три пплпвинпм 

јуна) псталп јпш самп НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ ?  
 да се успеху кпји псмак нпси из пснпвне шкпле дпдају и псвпјени бпдпви са та три теста, а да пд тпг укупнпг брпја бпдпва 

(шкпла+матура) директнп зависи упис  у жељену средоу шкплу? 
 да је ППЛА БПДА са једнпг пд три теста некада пдлучујуће за упис у пдређену шкплу? 
 да самп дпбрп припремљен, сампуверен, смирен  и кпнцентрисан псмак пстварује максималан резултат на тестпвима и 

бира шкплу кпју ће уписати? 
 да је за успешнп приступаое тестпвима мале матуре НЕППХПДНП да псмак СИСТЕМАТИЧНП ПБНПВИ КПМПЛЕТНП 

ПРЕЂЕНП ГРАДИВП ПД ПЕТПГ ДП ПСМПГ РАЗРЕДА ИЗ  СВА  ТРИ  ПРЕДМЕТА? 
 да је сталнп вежбаое уз  стручну ппмпћ и  финесе кпје се при тпме савладавају  п начину приступа и п пппуоаваоу теста 

нештп штп се не учи у шкпли, а у тп вас малп кп уме да упути? 
 да је ИНТЕРАКТИВНИ рад у маоим групама значајан услпв да свакп пита/разјасни недпумицу, кап  и да више пута буде 

ппјединачнп питан?  

 да се применпм савремених техничких средстава кпје MASTER CLASS  кпристи тпкпм пвих припрема, а примеренп 
интереспваоу генерације, пстварују адекватнији ефекти учеоа? 

 да је у прптеклих  28 гпдинa наших припрема за малу матуру и/или пријемни за средое шкпле,  прекп 97%наших 

пплазника  УПИСАЛП ЈЕДНУ ПД ПРВЕ ТРИ ЖЕЉЕНЕ СРЕДОЕ ШКПЛЕ! 
 да је на  нашим припремама из гпдине у гпдину све више псмака, већина пп преппруци уписаних средопшкплаца и 

оихпвих задпвпљних рпдитеља? 
 да најуспешније пплазнике дпдатнп награђујемп знаоем (бесплатнп MASTER CLASS  усавршаваое енглескпг  језика)? 

 
Какп дп пствареоа циља и уписа у жељену шкплу? 

Ппзпвите  000 666 444    111 111 666 333 444 555 666  (10-18h), најавите се и дпђите у Дпм пмладине Бепграда, Македпнска 22, MASTER 

CLASS  на III спрату  на    РРР ООО ДДДИИИ ТТТ ЕЕЕЉЉЉССС ККК ИИИ    ССС ААА ССС ТТТ ААА ННН ААА ККК    ЗЗЗ ААА ИИИ ННН ТТТ ЕЕЕ РРР ЕЕЕ ССС ООО ВВВ ААА ННН ИИИ ХХХ  УУУ    

   ППП    ЕЕЕ    ТТТ    ААА    ККК ,,,       222 333 ...    ДДДЕЕЕЦЦЦЕЕЕМММБББРРРААА       ууу       111 888 hhh    
када ћете уппзнати екипу предавача свих седам предмета и дпбити брпјне дпдатне инфпрмације п малпј матури и 
MASTER CLASS  припремама, а укпликп желите, и укључити Вашег псмака у пве, најуспешније у граду, припреме . 

 

 



 

MASTER CLASS  припреме реализујемп: 
 самп СУБПТПМ и НЕДЕЉПМ у јутароим и дневним терминима пд јануара дп јуна, са фпндпм пд 142 шкплска  

часа     (50 часпва српскпг + 50 часпва математике + 42 часа из  изабранпг предмета), 
 уз нашу максималну ппсвећенпст деци и градиву, пбнпвићемп забправљенп и утврдити пнп штп знамп, а 

сигурнп научити и нпвп, 
 вежбамп не самп задатке већ и размишљаое,  
 дпнпсимп вам науку на занимљив, једнпставан и лакп разумљив начин,  
 крпз симулаципне тестпве (пп 3 из свакпг предмета) сагледаћемп и припремити се за фпкусне тачке у  јуну,  
 редпвним радпм, али и кпнсултацијама  п градиву псмпг разреда ппправићемп и  успех у псмпм разреду и 

тиме пстварити и већи брпј бпдпва кпје нпсимп из шкпле, а 
 бићемп и мнпгп спремнији за надпградоу  знаоа у средопј шкпли, кап и успех пд кпга ће касније зависити и 

наш упис на жељене факултете, јер  
 MASTER CLASS  припрему реализује стручна екипа предавача са великим искуствпм и изузетним 

вишегпдишоим резултатима на малпј матури! 

Пд вас пчекујемпда нам се за све инфпрмације пбратите:  

тел. 064 116 3456 (10-18h), кап и  
 да редпвнп и пажљивп ппхађате наставу,  
 да заједнп решимп некпликп стптина питаоа из свакпг предмета,  
 вежбаое задатака и кпд куће, 
 да све штп вам је нејаснп, слпбпднп питате 
 да искпристите чак и мпгућнпст индивидуалнпг рада (БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ), 
 да редпвнп измирите Ваше угпвпрне пбавезе  
 да искпристите мпгућнпст плаћаоа у више месечних  рата ! 
 ДА СА УСПЕХПМ ППЛПЖИТЕ МАЛУ МАТУРУ и упишете се у гимназију или средоу стручну шкплу кпју 

изаберете! 

„MASTERCLASS“ Вам честита на избпру! 
 

Мишљеоа и кпментари рпдитеља: 
 „ 18,5 бпдпва српски, 18,5 бпдпва математика – међу најбпљима је! Дружимп се ппет за 4 гпд, кад син буде псмак!“Крстић (2012.гпд.) 

 „Хвала вам на свему, имаћете све преппруке и ппхвале пд нас, Милпшевићи“ (2013.гпд.) 

 „Освпјени бпдпви на матури ппправили псредои успех из шкпле, па је успела да се упише у стручну шкплу кпју жели. Надам 
се сарадои и у вези млађег “.Паунпвић(2014.гпд.) 

 „Уписап је жељену гимназију, на матури је имап 18 ппена“.Тпмащевић (2015.гпд.) 

 „Српски 9, математика 7, кпмбинпвани 5. Уписап гимназију пп избпру“.Малић (2016.гпд.) 

 „Уписала је прву жељу! Вепма смп задпвпљни сарадопм и преппручићемп вас и другима!Бајшић (2016.гпд.) 

 „Мима је примљена на прву жељу, псвпјила је 94,75 ппена. Пунп хвала на улпженпм труду.“Сузана (2016.гпд.) 

 „Укупнп 98, испуоена прва жеља. Хвала вам!“Михаилпвић (2016.гпд.) 

 „Српски 8,75; кпмбинпвани 9; математика 9. Хвала на свему!“Самарчић (2016.гпд.) 

 „И Алекса и сви оегпви другари из шкпле кпји су били на вашим припремама су пдличнп урадили тестпве...“Ђурђевић (2016.гпд.) 

 „Српски 9,5; математика 8,5; кпмбинпвани 8,75;. Хвала, ићи ћемп и на енглески кпд вас!“Руоајић (2016.гпд.) 

 „Ксенија 95,5! Уписала свпју прву жељу. Хвала на дивнпј сарадои.“Перпвић (2016.гпд.) 

 „Хвала на сарадои и ппдршци нашем детету – тпплп ћемп вас преппручити будућим псмацима!“Сремшевић (2016.гпд.) 

 „Дуоа је са 96,5 уписала прву жељу! Велики ппздрав вашпј шкпли и вашим прпфесприма.“Михаилпвић (2016.гпд.) 

 „Имап је 26,5 бпдпва на матури и уписап прву жељу! Нама рпдитељима је билп најважније да редпвнп ппхађа ваше часпва, 
јер би тп у некпј другачијпј режији билп мнпгп теже. Ппздрав, преппручићемп MasterClass!“Лукић (2016.гпд.) 



 „Остварена друга жеља-електрптехничар раћунара! Хвала вам.“  Радивпјевић (2017.гпд.) 

 „Андреа- српски 20, математика 18, кпмбинпвани 15,5 – укупнп 96,75!  Рајић (2017.гпд.) 

 „Вепма смп задпвпљни, све je урађенп прпфесипналнп и кпректнп. Ппнпвп ћемп сарађивати за 4 гпдине“. Бпрпвац (2018.гпд.) 

 „Вепма сам задпвпљна вашпм прпфесипналнпшћу и резултатима на малпј матури!“ Цветинпвић (2018.гпд.) 

 „Бравп и за нашег Вељка и за све вас! Уписана прва жеља!“ Милпшевићи (2019.гпд.) 

 „Хвала вам штп је Катарина, кап најуспешнија, псвпјила бесплатнп једнпгпдишое усавршаваое енглескпг кпд вас у 
MasterClass-u! Радп ће дплазити, кап и дп сад на припреме за малу матуру, а ми вас преппручити рпдитељима будућих 
псмака.“  Јанкпвић (2019.гпд.) 

 „Бравп збпг знаоа, ђачкпг сампппуздаоа и сигурнпсти да је дпбрп припремљен“. Влајић (2021.гпд.) 

 „Пресрећна је – уписала  жељену гимназију. Припреме су биле пдличне!“   Ивкпвић  (2022.гпд.) 

 

 
 

MASTER CLASS  припреме за  
МАЛУ МАТУРУ: 
 ТРАДИЦИЈА 
 ППУЗДАНПСТ 
 ДПКАЗАНИРЕЗУЛТАТИ 
 КВАЛИТЕТ 
 ПРИСТУПАЧНПСТ...  

       РАСТЕРЕТИТЕ СЕ СТРЕСА НА ВРЕМЕ ! 

 

Ваш    

Дпм пмладине Бепграда,Македпнска 22, III спрат 

064 116 3456 (10-18h) и office@masterclass.rs 

ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ПОЗОВИТЕ НАС ТЕЛЕФОНОМ 
ИЛИ ПОПУНИТЕ ПРИЈАВУ НА САЈТУ www.masterclass.rs 

 
http://masterclass.rs/info-za-pripremu-za-malu-maturu/   i  
http://masterclass.rs/anketa-priprema-za-malu-maturu/  
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