
EDMODO 

Упутство за ученике 

 

ОТВАРАЊЕ НАЛОГА 

- отворите сајт srb.edmodo.com 

 

 

- кликинте на поље I’m a Student 

- у поља оквира Student Sign Up упишите тражене податке: 

o упишите код који је наведен за ваш разред (wpc0qx) 

o у остала поља упишите своје податке (не преписујте податке који су приказани, 

већ упишите своје корисничко име и лозинку, име и презиме) 

o приликом уписивања корисничког имена проверите да ли је доступно, ако није 

додајте још неки знак 



 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

- отворите сајт srb.edmodo.com 

 

- упишите своје корисничко име и лозинку и кликните на Login 



 

ТЕСТ 

 

- кликните на Take Quiz 



 

- кликните на Start Quiz 

- отвориће се прозор у коме ћете радити тест 

o у горњем десном углу се налази преостало време  

o уз леву ивицу прозора приказани су бројеви задатака 

o у централном делу приказан је први задатак 

o да бисте прешли на наредни задатак, кликните на одговарајући број задатка 

 

 

- задаци могу да буду различите врсте 

- код првог задатка постоји поље у које треба  да упишете израчунату вредност 

- приликом решавања на пример задатка 3 потребно је да извршите избор неке од 

понуђених могућности 

- избор тачног одговора вршите тако што кликнете на слово испред одговора 

- уз задатак може да буде додата слика (пример: Задатак 3) 

- да бисте видели слику, кликните на Preview (приказано на следећој слици) 



 

- када желите да завршите кликните на поље Submit Quiz 

 

- на питање Are you sure you want to end this quiz? одговорите кликом на поље Yes 



 

- да бисте погледали резултат свог рада кликните на View Results 

 

- реултат је приказан у горњем левом углу (пример: 15/20) 

- бројеви задатака које сте тачно решили означени су зеленим, а они који су нетачно 

решени црвеним кругом 

- плавим правоугаоником су обележени задаци (пример: 1, 5, 10, 11, 17) код којих сте 

уписивали израчунате вредности, ове задатке ће наставник оценити 

 

- повратком на страну Home, поред осталих података видећете и резултате теста 



 

- кад завршите тест, наставник добија информацију о томе 

- наставник ће прегледати задатке код којих сте уписивали решења 

- кад наставник заврши, добићете информацију о коначном броју поена 

 

- ако желите да прегледате одговоре, кликните на поље Quiz Results 

 

 

 


