
 

КРИТЕРИУМ НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

 
Предметот Биомеханика содржи 2 дела: Колоквиум 1 и Колоквиум 2.  
Во крајната оценка од колоквиумите односно испитот се вреднуваат 4 категории: Вежби, Теоретски дел (тест), 
Редовност и Активност. 
 
  
Вежби 

За првиот колоквиум се предвидени 3 вежби. Секоја вежба носи максимум 10 поени, односно за положена 
вежба со оцена 6 (шест) 6 поени, за положена вежба со оцена 7 (седум) 7 поени итн. 

Еднаш положената вежба важи за секогаш. Доколку студентот не е задоволен од оцената на вежбата истата 

може да ја преполата. Во случај да добие помала оцена од претходната, си ја задржува поголемата оцена. 

 

Теоретски дел 
За првиот колоквиум е предвиден 1 тест од 25 прашања од кои 11 прашања носат 1 поен, 6 прашања носат 2 

поени, 5 прашања носат 3 поени и 3 прашања носат 4 поени односно максимум 50 поени. 
  

 

Редовност 

Се бодува со максимум 10 поени односно во зависност од присуството на предавањата и вежбите. 

 
Активност 

Се бодува со максимум 10 поени односно во зависност од активното присуство на студентот на теоретскиот и 

практичниот дел од предметот. 
 

Напомена:  
� Бројот на поени од тестот важи само при полагањето на колоквиумот односно тестот и не можат да се 

земат во предвид во некое наредно полагање. 

� Доколку студентот во редовната настава не го положи колоквиум 1, има право да го полага овој колокивум 
заедно со коловиум 2. Во случај студентот да не положи еден од предвидените два колоквиуми, тогаш на 

испит ги полага двата колоквиуми одеднаш.  
� Доколку студентот ги полага двата колоквиуми одеднаш тогаш поените од сите категории (вежби, 

теоретски дел, редовност и активност) се собираат а потоа се делат со бројот два за да се добие конечната 
оцена. 

� Крајната оцена по предметот биомеханика претставува средна вредност од оценката на колоквиум 1 и 

колоквиум 2. На пример: колоквиум 1 оцена 6 а колоквиум 2 оцена 8, тогаш тоа е еднакво на крајна оцена во 
индекс по предметот биомеханика - 7. 

� Збирот на поените од сите категории (вежби, теоретски дел, редовност и активност) се собираат и се 
добива финална оцена за колоквиумот. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

51-60 поени 6 (шест) 

61-70 поени 7 (седум) 

71-80 поени 8 (осум) 

81-90 поени 9 (девет) 

91-100 поени 10 (десет) 
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