
Распоред  контролних и писмених вежби и тестирања старијих разреда

одељ.

01-03 06-10 13. и 14.02. 20-24.02.
27,28.02./ 01-03.03  иста 

недеља 06-10 13-17 20-24
27-31

03-07 19-21 24-28

5-1 српски јез. географија
математика;  
биологија

српски јез.контролни; 
енгл.контр.

Српски 
јез.писмени; 
историја

Математика пис.; 
франц.контр. информатика(29.3)

5-2 српски јез. географија
математика контр.  
биологија

српски јез.контролни; 
енгл.контр.

Српски 
јез.писмени; 
историја

Математика 
пис.;франц.контр. информатика(27.3)

5-3 српски јез. географија
математика; 
биологија

српски јез.контролни; 
енгл.контр.

Српски 
јез.писмени;  
историја

Математика 
пис.франц.контр. информатика(27.3)

6-1 физика
математика.; 

српски јез. географија енгл.јез. биологија
физика; 
историја

Српски јез.контр.;   
франц.контр.

Матем.писм; српски 
писм. физика; 

6-2 физика
математика.; 

српски јез. географија енгл.јез. биологија
физика; 
историја

Српски јез.контр.;   
франц.контр.

Матем.писм; српски 
писм. физика

6-3 физика
математика.; 

српски јез. географија енгл.јез. биологија
физика; 
историја

Српски јез.контр.;   
франц.контр.

Матем.писм; српски 
писм. физика

7-1 физика српски јез.
географија; 
биологија математика.;хемија

Српски јез.писмени;    
енгл.контр.

физика; 
историја Математика писм.

Француски 
јез.;информатика 
(27.3) Хемија

физика; 
математика 
контр.

7-2 физика српски јез.
географија; 
биологија математика; хемија

Српски јез.писмени;    
енгл.контр.

физика; 
историја Математика писм.

Француски 
јез.;информатика 
(29.3) Хемија

физика; 
математика 
контр.

7-3 физика српски јез.
географија; 
биологија математика;хемија

Српски јез.писмени;    
енгл.контр.

физика; 
историја Математика писм.

Француски 
јез.;информатика 
(29.3) Хемија

физика; 
математика 
контр.

8-1
математика .; 

физика
географија; 

хемија
математика; Енгл. 
јез.

Српски јез.писмени; 
историја

физика; српски 
јез.

Математика писм.; 
биологија

Француски 
јез.;информатика 
(29.3) Хемија

Енглески 
јез.писм.

физика; 
математика 
контр.

8-2
математика; 

физика
географија; 

хемија
математика ; енгл. 
јез.

Српски јез.писмени; 
историја

физика; српски 
јез.

Математика писм.; 
биологија

Француски 
јез.;информатика 
(29.3) Хемија

Енглески 
јез.писм.

физика; 
математика 
контр.

8-3
математика; 

физика
географија; 

хемија
математика ; енгл. 
јез.

Српски јез.писмени;  
историја

физика; српски 
јез.

Математика писм.; 
биологија

Француски 
јез.;информатика 
(29.3) Хемија

Енглески 
јез.писм.

физика; 
математика 
контр.

Легенда: Тест Писмени задатак

ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ



одељ. МАЈ ЈУН    

03-05 08-12 15-19 22-26
29,30,31.05/ 01,02.06.-

иста недеља 05-09. 12-16.

5-1
Српски јез.; 
биологија

Француски јез.;  
географија Математика Енглески јез. Српски јез.

Математика 
писм.

5-2
Српски јез.; 
биологија

Француски јез.;  
географија Математика Енглески јез. Српски јез.

Математика 
писм.

5-3 Српски јез.
Француски јез.;  
географија Математика Енглески јез. Српски јез.

Математика 
писм.

6-1
Српски јез.; 
биологија

Српски јез; 
Француски јез.

Математика ; 
Географија Енглески јез.

Српски јез.; 
Физика

Математика 
писм.

6-2
Српски јез.; 
биологија

Српски јез; 
Француски јез.

Математика; 
Географија Енглески јез.

Српски јез.; 
Физика

Математика 
писм.

6-3 Српски јез.
Српски јез; 

Француски јез.
Математика; 
Географија Енглески јез.

Српски јез.; 
Физика

Математика 
писм.

7-1
Енглески јез.; 
биологија

Француски јез.;  
географија Српски јез. Математика; Физика Српски јез.; 

7-2
Енглески јез.; 
биологија

Француски јез.;  
географија Српски јез. Математика; Физика Српски јез.;

7-3
Енглески јез.; 
биологија

Француски јез.;  
географија Српски јез. Математика; Физика Српски јез.;

8-1 Српски јез.
Српски јез; 

Француски јез.
Физика; 
Географија

Математика писм.; 
биологија

8-2 Српски јез.
Српски јез; 

Француски јез.
Физика; 
Географија

Математика писм.; 
биологија

8-3 Српски јез.
Српски јез; 

Француски јез.
Физика; 
Географија

Математика писм.; 
биологија

Легенда: Тест Писмени задатак

Распоред  контролних и писмених вежби и тестирања старијих 
разреда
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