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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ 

ВЕЖБИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 
 

МЕСЕЦ 

 

НЕДЕЉА 

 

5. РАЗРЕД 

 

6. РАЗРЕД 

 

7. РАЗРЕД 

 

8. РАЗРЕД 

ф
еб

р
уа

р
 

23. 
18-22.02. 

    

24. 
25.02-01.03. 

    

м
а

р
т

 

25. 
02.03-06.03. 

српски  језик- тест 

математика- контр. 
српски језик – контр. 

математика -контр. 
биологија-контр. 

српски језик- писмени 

задатак 8/1,2 

српски језик- контр.8/3,4 

26. 
09.03-13.03. 

биологија- тест 

географија-тест 

српски језик-писмени 

физика-контр. 

биологија тест 6/4 

математика-контр. 

физика-контр. 

српски језик- писмени 

задатак 8/3,4 

српски језик- контр.8/1,2 

математика- контр. 

27. 
16.03-20.03. 

српски језик-писмени з. 

руски/немачки- контр. 

немачки/руски- контр. 

историја- тест 6/2,4 

биологија-тест 6/3 

српски језик-писмени 

з. 

немачки/руски језик-

контр. 

енглески језик-тест 

немачки/руски језик- 

контр. 

28. 
23.03-27.03. 

 

српски језик- писмени 

6/4 

енглески језик-контр. 

енглески језик-контр. 

географија-контр. 

физкиа- контр. 

хемија- контр. 

а
п

р
и

л
 

29. 
30.03-03.04. 

математика –писмени з. 

енглески језик – контр. 
математика-писм. з.  

географија-тест 

српски језик-тест 

хемија-контр. 

математика- писмени з. 

историја-тест 

30. 
06.04-10.04.  

историја-тест 6/1,3 историја-тест 

хемија-тест 

географија- нема 

карта/вежба 

31. 
васкршњи 

празници 
    

32. 
21.04-24.04. 

географија -тест 
српски језик-контр. 

6/1,2,3 

географија-тест 

математика-контр. 
српски језик- конт.8/1,2 

физика-контр. 
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физика-контр. 

м
а

ј 

33. 
27.05-01.05. 

руски/немачки језик –писмени 

з. 

математика-контр. 

српски језик-контр. 6/4 

немачки /руски језик-

писмени з. 

 

хрмија-контр. 

немачки/руски језик-

писмени з. 

немачки/руски језик-

писм.зад. 

енглески језик-писмени 

з. 

34. 
04.05-08.05. 

биологија-тест математика –контр. 
биологија –контр. 

физика- контр. 

српски језик- писм.з. 

8/1,2,4 

математика-контр. 

35. 
11.05-15.05. 

српски језик-тест 

српски језик –писмени з. 

6/1, 6/2, 6/3 

енглески језик–писмени з. 

српски језик-писмени з. 

енглески језик-писмени 

з. 

српски језик- конт.8/3,4 

 

36. 
18.05-22.05. 

српски језик–писмени з. 

енглески језик–писмени з. 

српски језик–писмени з. 

6/4 

биологија-тест 6/3,6/4 

математика-контр. 

српски језик-тест 

српски језик- писмени 

з.8/3 

физика-контр. 

 

37. 
25.05-29.05. 

математика-писмени з. 
географија –тест 

физика- тест 
 математика-писмени з. 

ју
н

 

38. 
01.06-05.06.  

математика - писмени з. 
математика писмени з. 

физика-контр.  

39. 
08.05-12.06.  

 
 

 

Напомена: 

Недеље се рачунају на основу радних недеља у календару образовно - васпитног рада. 


