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Инструкције за пријаву 

на Интернет тест за распознавање птица по изгледу (фотографија) и оглашавању  

www.birdid.no 

 

Да би узели учешће у обуци неопходно је да урадите улазни и финални тест преко којих 
ћете  показати  колико  је  ваше  садашње  знање  о  препознавању  птица  преко  слика  и 
оглашавања.  Резултати  теста  су поверљиви и познати  само вама и људима који воде 
обуку,  и  неће  бити  показивани  трећим  лицима.  Улазни  тест  има  за  циљ  једино  да 
“измери“ ваше тренутно знање о птицама како би се оно могло поредити након обуке, 
тако  да  се  не  морате  припремати  за  тест  или  се  плашити  слабих  резултата.  Слаби 
резултати у улазном тесту не постоје, већ се само “мери“ ваше тренутно знање. 

 

ВАЖНО: На обуку ће бити примљени само они учесници који пре почетка обуке ураде 
улазни  тест,  без обзира на резултате  самих  тестова.  Важно  је да  тај  тест буде урађен 
пре него што почнете да учите распознавање птица како би могли да знамо да ли сте 
напредовали за време обуке.  

 

Да би сте учествовали на обуци морате се пријавити на: 

 http://www.birdid.no/bird/applyFormalTest.php  

 

Инструкције и објашњења за пријаву за полагање формалног улазног теста преко сајта 
www.birdid.no: 

 

1. Изаберите  језик на доњем крају странице www.birdid.no. Можете да изберете српски, 
енглески или латински (само имена птица су на латинском, а текст је на енглеском). 

2. Изберете „Птице” на основној страници вебсајта www.birdid.no.  
3. Када се отвори страница „Птице“ на левом падајућем менију у секцији „Формални тест“ 

изаберите „Пријавите се за формални тест“ или још једноставније ископирајте овај линк 
у вашем Интернет претраживачу: http://www.birdid.no/bird/applyFormalTest.php. 
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4. У прва два поља („Слике птица на нивоу државе“ и „Гласови птица на нивоу државе“) 
одаберите Србију (Serbia). 

5. У  поља  „Слике  птица  на  нивоу  Западног  Палеарктика“  и  „Гласови  птица  на  нивоу 
Западног Палеарктика“ изаберите „Без пријављивања“. 

6. Попуните податке за датум рођења у следећем формату: (дд.мм.гггг).  
7. Напишите  ваше  има  на  LATINICI.  Јако  је  важно  да  поред  имена  напишете  „TEST 

Serbia”  (нпр.   Marko TEST Serbia).  То  ће  убрзати  процес  добијања  кодова  који  су  вам 
неопходни  да  би  полагали  улазни  тест.  Молимо  да  не  заборавите  да  поред  имена 
латиницом допишете и “TEST Serbia”! Уколико то не урадите велика је вероватноћа да 
нећемо успети да вас региструјемо за обуку. 

8. Ваше презиме напишите LATINICОМ. 
9. Сва друга поља такође попуните LATINICОМ. 
10. У пољу „Коју врсту документације шаљете” је неопходно да одаберете тип докумената 

којим  ћете  доказати  да  сте  завршили  средњу  школу  (сведочанство)  и  /  или  имате 
најмање 5 година радног стажа. Приликом слања регистрације за тестирање добићете 
аутоматски  одговор  који  ће  потраживати  да  пошаљете  одабрани  документ.    На  овој 
етапи  није  потребно  слати  одабрани  документ.  То  је  потребно  урадити  при 
регистрацији за финални тест на крају обуке.  

11. Изберете тип (мушка / женска) и величину мајице. Свако ко успешно положи финални 
тест  (преко  70%  тачних  одговора)  добија  бесплатно  мајицу  са  логом  Норд‐Троделаг 
универзитета    и  симболом  курса  (краљевска  гавка  Somateria  spectabilis),  као  и 
сертификат од тог норвешког универзитета као потврду за умеће распознавања птица.  

12. При  успешној  регистрацији  у  року  од  неколико  дана  добићете  два  кода,  са  којима 
можете да полажете свој улазни тест за распознавања птица са слика и преко звукова. 
Добијене  кодове  унесите  у  http://www.birdid.no/bird/testStart.php  како  би  започели 
сваки од два теста. 

13. Након завршетка обуке поново урадите регистрацију,  али овај пут немојте поред свог 
имена  да  пишете  “TEST  Serbia”.  Регистрације  се  поново  ради  преко  већ  раније 
коришћеног линка: http://www.birdid.no/bird/applyFormalTest.php. 
 

На  крају  тренинга  је  неопходно да  тест  поново  урадите  (финални  тест)  како  би ми могли  да 
оценимо резултате нашег рада (предавачи). Тест је исти као и улазни, али је на њему важно да 
постигнете што боље резултате.  Током обуке можете  вежбати препознавање птица на начин 
као што су конципирани улазни и финални тест и то преко линка: 

 http://www.birdid.no/bird/training.php.  

Ако  успешно  положите  финални  тест  (преко  70%  тачних  одговора)  добијате  сертификат,  као 
што је већ поменуто горе у тексту.  

 

Ако имате додатних питања пишите на: 

Марко Шћибан  

raspoznavanjeptica@pticesrbije.rs 

063/8800716 
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