
jРАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА ЧЕТВРТИ 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

ГРУПА А 
 

 

МЕСЕЦ 

 

НЕДЕЉА 

 

5. РАЗРЕД 

 

6. РАЗРЕД 

 

7. РАЗРЕД 

 

8. РАЗРЕД 

 

АПРИЛ 

30. НЕДЕЉА   
Биологија – тест- 

четвртак 22.04. 7/3,4 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (уторак(20.4) и 

среда (21.4): 8/2 и 8/3; 

среда (21.4) и четвртак 

(22.4): 8/1 и 8/4) по 

распореду 

 

хемија контролни 

задатак, уторак 8/1 и 

8/4, група А 

четвртак 8/2 и 8/3, 

група А 

 

31. НЕДЕЉА 
историја 5-3 и 5-4 

среда 28.04. 
 

хемија- контролни 

задатак, понедељак, 

група А 

 

 

Математика – 

контролни задатак 

(7/1,3 у среду (28.4.) и 

четвртак (29.4.)) по 

распореду 

 



 

 

МАЈ 

32. НЕДЕЉА 

 

Математика – контролни 

задатак 

(5/1,2,3,4 у четвртак (13.5.) 

и петак (14.5.)) по 

распореду 

 

Руски језик –писмени 

задатак, среда 12.05.  

(5-1,2,3,4) 

Математика – 

контролни задатак 

(6/1,2,3,4 у среду (12.5.) и 

четвртак (13.5.)) по 

распореду 

 

 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни задатак 

(четвртак (13.5) и 

петак (14.5): 7/1,2,3,4) 

по распореду 

Математика 

контролни задатак 

понедељак (10.5.) и 

уторак (11.5.) 7/2,7/4 

Физика-тест- 10.05. 

понедељак 8-2,3 

Физика-тест- 12.05. 

среда 8-1,4 

 

Руски језик писмени 

задатак –петак 

14.05.(8-1,2,3,4) 

 

Немачки језик-

писмени задатак 

понедељак10.05(8/1,4); 

среда 12.05 (8/2);  

петак 14.05 ( 8/3) 

33. НЕДЕЉА 

Српски језик и књижевност 

- писмени задатак 

(5/1,2,3,4 у четвртак (20.5) и 

петак (21.5)) по распореду 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (6/1 понедељак, 

17.5.и четвртак, 20.5, 6/4: 

понедељак, 17.5. и 

уторак, 18.5; 6/2,3: 

уторак, 18.5. и среда, 

19.5) по распореду 

Немачки језик/Руски 

језик 6/1-писмени 

задатак уторак претчас 

18 .05. 

Немачки језик/Руски 

језик 6/2,3,4-писмени 

задатак четвртак  

претчас 20 .05.- 

Напомена : /6/3 – на часу 

немачки 

 

Физика-тест- 18.05. 

уторак 7-1,2,3 и 

четвртак 20.05. 7-4 

 

 

Математика – писмени 

задатак 

(8/1 у четвртак (20.5.) и 

петак (21.5)), по 

распореду,  8/2 у среду 

(19.5.) и четвртак 

(20.5.) по распореду) 

Математика -писмени 

задатак 8/3и 8/4 

уторак(18.5) и среду 

(19.5) по распореду 



 

34. НЕДЕЉА 

Немачки језик-писмени 

задатак, среда 26.05 

(5/1,2,3,4) 

Физика-тест- 28.05. петак 

Енглески језик-писмени 

задатак (по распореду 

6/1,2,3 уторак/среда 

25/26.5., 6/4 

понедељак/уторак 

24/25.5.) 

 

 

Српски језик и 

књижевност - 

писмени задатак 

(четвртак (27.5) и 

петак (28.5): 7/1,2,3,4) 

по распореду 

 

Руски језик –писмени 

задатак –среда 26.05. 

(7-1,2,3,4) 

 

Немачки језик-

писмени задатак, 

среда 26.05. (7/1,2,3,4) 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (уторак (25.5) 

и среда (26.5): 8/2 и 8/3; 

среда (26.5) и четвртак 

(27.5): 8/1 и 8/4) по 

распореду 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 

 

 

 

35. НЕДЕЉА 

Енглески језик – писмени 

задатак 

5/3 понедељак (31.5.); 

5/1,2,3,4 уторак (1.6.); 

5/1,2,4 петак (4.6.) 

по распореду 

 

 

Српски језик и 

књижевност - контролни 

задатак (6/1 понедељак, 

31.5.и четвртак, 3.6, 6/4: 

понедељак, 31.5. и 

уторак, 1.6; 6/2,3: уторак, 

1.6. и среда, 2.6) по 

распореду 

Енглески језик – 

писмени задатак 

7/1,2,3,4 понедељак 

(31.5.); 

7/4 уторак (1.6.); 

7/1,2,3 четвртак (3.6.) 

по распореду  

 

36. НЕДЕЉА 

Математика – писмени 

задатак 

(5/1,2,3,4 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду 

Математика – писмени 

задатак 

(6/1,2,3,4 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду 

Математика – 

писмени задатак 

(7/1,3 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду, 

7/2 и 7/4 (10.6. и 11.6) 

по распореду 

 



 

37. НЕДЕЉА 

 
    

 
Напомена: 
Недеље се рачунају на основу радних недеља у календару образовно - васпитног рада. 
У распоред унети тачан датум, одељење и час планиране писмене провере! 
 

 
 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА ЧЕТВРТИ 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

ГРУПАБ 

 

МЕСЕЦ 

 

НЕДЕЉА 

 

5. РАЗРЕД 

 

6. РАЗРЕД 

 

7. РАЗРЕД 

 

8. РАЗРЕД 

 

АПРИЛ 

30. НЕДЕЉА   

хемија- контролни 

задатак, среда, група 

Б 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (уторак (20.4) 

и среда (21.4): 8/2 и 8/3; 

среда (21.4) и четвртак 

(22.4): 8/1 и 8/4) по 

распореду 

31. НЕДЕЉА 
историја 5-1 и 5-2 

уторак 27.04. 
 

Математика – 

контролни задатак 

(7/1,3 у среду (28.4.) и 

четвртак (29.4.)) по 

распореду 

Биологија – тест- 

уторак 27.04. 7/3,4 

хемија- контролни 

задатак, уторак, група 

Б 



 

 

МАЈ 

32. НЕДЕЉА 

 

Математика – контролни 

задатак 

(5/1,2,3,4 у четвртак (13.5.) 

и петак (14.5.)) по 

распореду 

 

Руски језик –писмени 

задатак уторак 11.05.  

5-1,2,3,4 

 

Математика – 

контролни задатак 

(6/1,2,3,4 у среду (12.5.) и 

четвртак (13.5.)) по 

распореду 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни задатак 

(четвртак (13.5) и 

петак (14.5): 7/1,2,3,4) 

по распореду 

Руски језик писмени 

задатак –четвртак 

13.05.(8-1,2,3,4) 

 

Немачки језик-

писмени задатак –

уторак 11.05 (82,3 и 

8/1) четвртак 13.05 8/4 

33. НЕДЕЉА 

Српски језик и књижевност 

- писмени задатак 

(5/1,2,3,4 у четвртак (20.5) и 

петак (21.5)) по распореду 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (6/1 понедељак, 

17.5.и четвртак, 20.5, 6/4: 

понедељак, 17.5. и 

уторак, 18.5; 6/2,3: 

уторак, 18.5. и среда, 

19.5) по распореду 

Физика-тест- 21.05. петак 

Физика – тест 7-4, 

17.05.понедељак 

 

Руски језик писмени 

19.05. среда 7-1,2,3,4 

 

Немачки језик-

писмени задатак 

среда 19.05 7/1,2,3,4 

Математика – писмени 

задатак 

(8/1 у четвртак (20.5.) и 

петак (21.5)), по 

распореду,  8/2 у среду 

(19.5.) и четвртак 

(20.5.) по распореду) 

 

Физика-тест- 17.05. 

понедељак 

34. НЕДЕЉА 

Немачки језик-писмени 

задатак уторак 25.05 

(5/1,2,3,4) 

Руски језик –писмени 

задатак 27.05. четвртак 

(6-1,2,3,4) 6. час замена 

са часом од уторка 25.05. 

Немачки језик-писмени 

задатак  

четвртак 27.05  

6/1,3, 

6/2,4- четвртак 

27.05.претчас замена часа 

од уторка. 

Енглески језик-писмени 

задатак (по распореду 

Српски језик и 

књижевност - 

писмени задатак 

(четвртак (27.5) и 

петак (28.5): 7/1,2,3,4) 

по распореду 

Физика-тест- 25.05. 

уторак 7-1,2,3 

Српски језик и 

књижевност - писмени 

задатак (уторак (25.5) 

и среда (26.5): 8/2 и 8/3; 

среда (26.5) и четвртак 

(27.5): 8/1 и 8/4) по 

распореду 



6/1,2,3 уторак/среда 

25/26.5., 6/4 

понедељак/уторак 

24/25.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 

 

 

 

 

35. НЕДЕЉА 

 

Енглески језик – писмени 

задатак 

5/3 понедељак (31.5.); 

5/1,2,3,4 уторак (1.6.); 

5/1,2,4 петак (4.6.) 

по распореду 

 

 

Српски језик и 

књижевност - контролни 

задатак (6/1 понедељак, 

31.5.и четвртак, 3.6, 6/4: 

понедељак, 31.5. и 

уторак, 1.6; 6/2,3: уторак, 

1.6. и среда, 2.6) по 

распореду 

Енглески језик – 

писмени задатак 

7/1,2,3,4 понедељак 

(31.5.); 

7/4 уторак (1.6.); 

7/1,2,3 четвртак (3.6.) 

по распореду 

 

36. НЕДЕЉА 

Математика – писмени 

задатак 

(5/1,2,3,4 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду 

Математика – писмени 

задатак 

(6/1,2,3,4 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду 

Математика – 

писмени задатак 

(7/1,3 у среду (9.6.) и 

четвртак (10.6.)) по 

распореду 

 

37. НЕДЕЉА 

 
    

 

Напомена: 
Недеље се рачунају на основу радних недеља у календару образовно - васпитног рада. 
У распоред унети тачан датум, одељење и час планиране писмене провере! 
 


