
 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима)  

 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

1/1   Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

1/2   Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 
1/3   Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 
1/4   Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 
1/5   Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

1/1    Свет око нас - контролна вежба 

1/2    Свет око нас - контролна вежба 

1/3    Свет око нас - контролна вежба 

1/4    Свет око нас - контролна вежба 

1/5    Свет око нас - контролна вежба 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

1/1 Математика - контролна вежба  Математика - контролна вежба Српски језик – контролна вежба 

1/2 Математика - контролна вежба  Математика - контролна вежба Српски језик – контролна вежба 

1/3 Математика - контролна вежба  Математика - контролна вежба Српски језик – контролна вежба 

1/4 Математика - контролна вежба  Математика - контролна вежба Српски језик – контролна вежба 

1/5 Математика - контролна вежба  Математика - контролна вежба Српски језик – контролна вежба 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

1/1  
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 
Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

1/2  
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

1/3  
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

1/4  
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 

1/5  
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика - контролна вежба 



 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

1/1 
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 
   

1/2 
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба    

1/3 
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба    

1/4 
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба    

1/5 
Математика - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба    



Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

2/1   Српски језик - контролна вежба Математика - контролна вежба 
2/2   Српски језик - контролна вежба Математика - контролна вежба 
2/3   Српски језик - контролна вежба Математика - контролна вежба 
2/4   Српски језик - контролна вежба Математика - контролна вежба 
2/5   Српски језик - контролна вежба Математика - контролна вежба 

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

2/1   Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба 

2/2   Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба 

2/3   Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба 

2/4   Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба 

2/5   Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

2/1 Свет око нас - контролна вежба Српски језик - контролна вежба  Српски језик - контролна вежба 

2/2 Свет око нас - контролна вежба Српски језик - контролна вежба  Српски језик - контролна вежба 

2/3 Свет око нас - контролна вежба Српски језик - контролна вежба  Српски језик - контролна вежба 

2/4 Свет око нас - контролна вежба Српски језик - контролна вежба  Српски језик - контролна вежба 

2/5 Свет око нас - контролна вежба Српски језик - контролна вежба  Српски језик - контролна вежба 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

2/1 Математика - контролна вежба   
Српски језик - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 

2/2 Математика - контролна вежба   
Српски језик - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 

2/3 Математика - контролна вежба   
Српски језик - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 

2/4 Математика - контролна вежба   
Српски језик - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 

2/5 Математика - контролна вежба   
Српски језик - контролна вежба 

Свет око нас - контролна вежба 

 

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

2/1 Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

2/2 Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

2/3 Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

2/4 Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

2/5 Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   



 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима)  

 

 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

3/1  Иницијални тест - Српски језик  Математика - контролна вежба 
3/2  Иницијални тест - Српски језик  Математика - контролна вежба 
3/3  Иницијални тест - Српски језик  Математика - контролна вежба 
3/4  Иницијални тест - Српски језик  Математика - контролна вежба 
3/5  Иницијални тест - Српски језик  Математика - контролна вежба 

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

3/1   Српски језик - контролна вежба Природа и друштво - контролна вежба 

3/2   Српски језик - контролна вежба Природа и друштво - контролна вежба 

3/3   Српски језик - контролна вежба Природа и друштво - контролна вежба 

3/4   Српски језик - контролна вежба Природа и друштво - контролна вежба 

3/5   Српски језик - контролна вежба Природа и друштво - контролна вежба 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

3/1 Енглески језик - контролна вежба  Математика - контролна вежба  

3/2 Енглески језик - контролна вежба  Математика - контролна вежба  

3/3 Енглески језик - контролна вежба  Математика - контролна вежба  

3/4 Енглески језик - контролна вежба  Математика - контролна вежба  

3/5 Енглески језик - контролна вежба  Математика - контролна вежба  

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

3/1 Природа и друштво - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Математика - контролна вежба 
Математика - контролна вежба  

3/2 Природа и друштво - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Математика - контролна вежба  

3/3 Природа и друштво - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Математика - контролна вежба  

3/4 Природа и друштво - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Математика - контролна вежба  

3/5 Природа и друштво - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Математика - контролна вежба  



 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

3/1 
Природа и друштво - контролна вежба 

Математика - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба   

3/2 
Природа и друштво - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

3/3 
Природа и друштво - контролна вежба 

Математика - контролна вежба а Српски језик - контролна вежба   

3/4 
Природа и друштво - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   

3/5 
Природа и друштво - контролна вежба 

Математика - контролна вежба Српски језик - контролна вежба   



 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

4/1  Српски језик – иницијални тест Математика – иницијални тест  

4/2  Српски језик – иницијални тест Математика – иницијални тест  

4/3  Српски језик – иницијални тест Математика – иницијални тест  

4/4  Српски језик – иницијални тест Математика – иницијални тест  

4/5  Српски језик – иницијални тест Математика – иницијални тест  

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

4/1    Математика – писмени задатак 

4/2    Математика – писмени задатак 

4/3    Математика – писмени задатак 

4/4    Математика – писмени задатак 

4/5    Математика – писмени задатак 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

4/1  Енглески језик – контролна вежба  Природа и друштво – контролна вежба 

4/2  Енглески језик – контролна вежба  Природа и друштво – контролна вежба 

4/3  Енглески језик – контролна вежба  Природа и друштво – контролна вежба 

4/4  Енглески језик – контролна вежба  Природа и друштво – контролна вежба 

4/5  Енглески језик – контролна вежба  Природа и друштво – контролна вежба 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

4/1 Српски језик – писмени задатак Математика – контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика – контролна вежба 

4/2 Српски језик – писмени задатак Математика – контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика – контролна вежба 

4/3 Српски језик – писмени задатак Математика – контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика – контролна вежба 

4/4 Српски језик – писмени задатак Математика – контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика – контролна вежба 

4/5 Српски језик – писмени задатак Математика – контролна вежба Српски језик – контролна вежба Математика – контролна вежба 

Децембар 

Јануар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

4/1 Природа и друштво – контролна вежба Математика – писмени задатак   

4/2 Природа и друштво – контролна вежба Математика – писмени задатак   

4/3 Природа и друштво – контролна вежба Математика – писмени задатак   

4/4 Природа и друштво – контролна вежба Математика – писмени задатак   

4/5 Природа и друштво – контролна вежба Математика – писмени задатак   



 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

5/1     

5/2     

5/3     

5/4     

     

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

5/1  Математика – контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 
 

5/2  Математика – контролна вежба  
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 

5/3  Математика – контролна вежба Српски језик - писмени задатак Енглески језик - контролна вежба 

5/4  Математика – контролна вежба Енглески језик - контролна вежба Српски језик - писмени задатак 

     

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

5/1 
Историја - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 
 

Географија - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

5/2 
Историја - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак  
Географија - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

5/3 
Историја - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак  
Географија - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

5/4 
Историја - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак  
Географија - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

     

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

5/1 
Историја - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Биологија - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак 

5/2 
Историја - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Биологија - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак 

5/3 
Историја - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Биологија - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак 

5/4 
Историја - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Биологија - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак 

     



 

 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

5/1 Математика – писмени задатак    

5/2 Математика – писмени задатак    

5/3 Математика – писмени задатак    

5/4 Математика – писмени задатак    

     



 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима)  

 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

6/1  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
  

6/2  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
Енглески језик - иницијални тест  

6/3  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
Енглески језик - иницијални тест  

6/4  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
  

6/5  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
Енглески језик - иницијални тест  

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

6/1 Математика -- контролна вежба Српски језик - писмени задатак 
Физика - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/2 Математика -- контролна вежба Српски језик - писмени задатак 
Физика - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/3 Математика -- контролна вежба Српски језик - писмени задатак 
Физика - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/4 Математика -- контролна вежба Српски језик - писмени задатак 
Физика - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/5 Математика -- контролна вежба Српски језик - писмени задатак 
Физика - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

6/1 
Математика - писмени задатак 

Немачки језик - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак  Биологија - контролна вежба 

6/2 
Математика - писмени задатак 

Немачки језик - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак  Биологија - контролна вежба 

6/3 
Математика - писмени задатак 

Немачки језик - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак  Биологија - контролна вежба 

6/4 
Математика - писмени задатак 

Немачки језик - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак  Биологија - контролна вежба 

6/5 
Математика - писмени задатак 

Немачки језик - контролна вежба 
Енглески језик - писмени задатак  Биологија - контролна вежба 



 

 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

6/1 
Физика - контролна вежба 

Математика - контролна вежба 
 

Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/2 
Физика - контролна вежба 

Математика - контролна вежба  
Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 
Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/3 
Физика - контролна вежба 

Математика - контролна вежба  
Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 
Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/4 
Физика - контролна вежба 

Математика - контролна вежба  
Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 
Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

6/5 
Физика - контролна вежба 

Математика - контролна вежба  
Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 
Српски језик - контролна вежба 

Географија - контролна вежба 

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

6/1 
Српски језик - писмени задатак 

Математика - писмени задатак 
   

6/2 
Српски језик - писмени задатак 

Математика - писмени задатак    

6/3 
Српски језик - писмени задатак 

Математика - писмени задатак    

6/4 
Српски језик - писмени задатак 

Математика - писмени задатак    

6/5 
Српски језик - писмени задатак 

Математика - писмени задатак    



Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима)  

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 
7/1     

7/2     

7/3     

7/4     

7/5     

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

7/1  
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 
Историја - контролна вежба 

7/2  
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Енглески језик - контролна вежба 

Историја - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

7/3  
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 
Историја - контролна вежба 

7/4  
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Енглески језик - контролна вежба 

Историја - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

7/5  
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Енглески језик - контролна вежба 

Историја - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

7/1 
Физика - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

7/2 
Физика - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 
Историја - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

7/3 
Физика - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 
Историја - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

7/4 
Физика - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 
Историја - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

7/5 
Физика - контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - контролна вежба 

Математика – писмени задатак 
Историја - контролна вежба 

Енглески језик - контролна вежба 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

7/1 
Географија - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 

Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Физика - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - писмени задатак 

7/2 
Географија - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Физика - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - писмени задатак 

7/3 
Географија - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Физика - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - писмени задатак 

7/4 
Географија - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Физика - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - писмени задатак 

7/5 
Географија - контролна вежба 

Математика – контролна вежба 
Биологија - контролна вежба 

Немачки језик - писмени задатак 

Физика - контролна вежба 

Српски језик - писмени задатак 

Историја - контролна вежба 

Енглески језик - писмени задатак 



 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

7/1 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Математика – писмени задатак   

7/2 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Математика – писмени задатак   

7/3 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Математика – писмени задатак   

7/4 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Математика – писмени задатак   

7/5 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Математика – писмени задатак   



 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 

 

 

 

 

Септембар 

Одељење 1. недеља (1 - 2. септембра) 2. недеља (05 - 09. септембра) 3. недеља (12 - 16. септембра) 4. недеља (19 - 23. септембра) 

8/1  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
 Географија - контролна вежба 

8/2  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
 Географија - контролна вежба 

8/3  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
 Географија - контролна вежба 

8/4  
Српски језик - иницијални тест 

Математика - иницијални тест 
 Географија - контролна вежба 

     

Септембар 

Октобар 

Одељење 5. недеља (26. – 30. септембра) 6. недеља (03 – 07. октобра) 7. недеља (10 – 14. октобра) 8. недеља (17 – 21. октобра) 

8/1 Математика - контролна вежба 
Хемија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

8/2 Математика - контролна вежба 
Хемија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

8/3 Математика - контролна вежба 
Хемија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

8/4 Математика - контролна вежба 
Хемија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 
Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - контролна вежба 

Немачки језик - контролна вежба 

     

Октобар 

Новембар 

Одељење 9. недеља (24 –28. октобра) 
10. недеља (31. октобра – 04. 

новембра) 
11. недеља (07 – 10. новембра) 12. недеља (14 – 18. новембра) 

8/1 Математика - писмени задатак Српски језик - контролна вежба Енглески језик - писмени задатак 
Биологија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 

8/2 Математика - писмени задатак Српски језик - контролна вежба Енглески језик - писмени задатак 
Биологија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 

8/3 Математика - писмени задатак Српски језик - контролна вежба Енглески језик - писмени задатак 
Биологија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 

8/4 Математика - писмени задатак Српски језик - контролна вежба Енглески језик - писмени задатак 
Биологија - контролна вежба 

Физика - контролна вежба 

     



 

 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 минута) 

за I полугодиште шк. 2022/2023. године 
(Контролне вежбе краће од 15 минута нису евидентиране и не најављују се ученицима) 

 
 

 

 

Новембар 

Децембар 

Одељење 13. недеља (21 – 25. новембра) 
14. недеља (28. новембра – 02. 

децембра) 
15. недеља (05 – 9. децембра) 16. недеља (12 – 16. децембра) 

8/1 
Математика - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - писмени задатак 

Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - лпнтролна вежба 

Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 

8/2 
Математика - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - писмени задатак 

Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - лпнтролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 

8/3 
Математика - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - писмени задатак 

Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - лпнтролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 

8/4 
Математика - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 
Немачки језик - писмени задатак 

Српски језик - писмени задатак 

Енглески језик - лпнтролна вежба 
Српски језик - контролна вежба 

Хемија - контролна вежба 

     

Децембар 

 

Одељење 17. недеља (19 – 23. децембра) 18. недеља (26 – 30. децембра)   

8/1 Математика - писмени задатак    

8/2 Математика - писмени задатак    

8/3 Математика - писмени задатак    

8/4 Математика - писмени задатак    

     


