
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 

 

 

 

разред наставни предмет 

српски језик математика свет око нас/природа и 

друштво 

први   5.недеља јануара 

  4.недеља фебруара 5.недеља фебруара 

 3.недеља марта 2.недеља марта 5.недеља марта 

 3.недеља априла 2.недеља априла  

  4.недеља априла  

   5.недеља маја 

 2.недеља јуна 1.недеља јуна  

  3.недеља јуна  

 

други 3.недеља марта 1.недеља марта  

 4.недеља марта   

 2.недеља априла 2.недеља априла  

 3. недеља априла   

  2.недеља маја  

  3.недеља маја  

  4. недеља маја  

 2.недеља јуна 2. недеља јуна  

  3.недеља јуна  

 

трећи 1.недеља фебруара 3.недеља фебруара  

 4.недеља фебруара   

 3.недеља марта 2.недеља марта  

  4.недеља марта  

  2.недеља априла  

  4.недеља априла  

 1.недеља маја 1.недеља маја  

 3.недеља маја 4.недеља маја  

 2.недеља јуна 1.недеља јуна  

 3. недеља јуна 3. недеља јуна  

 

Четврти   3.недеља фебруара 1.недеља фебруара 

 2.недеља марта 4.недеља марта писмени 

задатак 

2.недеља марта 

 1.недеља априла 

писмени задатак 

2.недеља априла 2.недеља априла 

 1.недеља маја 3.недеља маја 4. недеља маја 

 2.недеља јуна 3. недеља јуна 

писмени задатак 

3.недеља јуна 



ДРУГИ ЦИКЛУС 

раз/одељење 5/1 5/2 5/3 5/4 

нас.предмет 

математика 5. недеља 

фебруара/1.недеља 

марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- писмени 

задатак 

1.недеља маја 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- писмени 

задатак 

4.недеља маја 

3.недеља јуна- 

писмени задатак 

5. недеља 

фебруара/1.недеља 

марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- писмени 

задатак 

1.недеља маја 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- писмени 

задатак 

4.недеља маја 

3.недеља јуна- 

писмени задатак 

српски језик и 

књижевност 

4. недеља фебруара 

4.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља априла 

4.недеља априла 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

2. недеља јуна 

 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

4.недеља маја-

писмени задатак 

4.недеља фебруара 

4.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља априла 

4.недеља априла 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

2. недеља јуна 

 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

4.недеља маја-

писмени задатак 

географија 3.недеља априла 

5. недеља маја/1. 

недеља јуна 

4.недеља априла 3.недеља априла 

4.недеља маја 

 

4.недеља априла 

енглески језика 3.недеља марта 

4.недеља априла-

писмени задатак 

3.недеља марта 

5.недеља априла-

писмени задатак 

3.недеља марта 

4.недеља априла-

писмени задатак 

3.недеља марта 

5.недеља априла-

писмени задатак 

француски 

језик 

2.недеља марта 

4. недеља маја- 

писмени задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна – 

писмени задатак 

2.недеља марта 

4. недеља маја- 

писмени задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна – 

писмени задатак 

биологија  4.недеља фебруара 

3.недеља маја 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



раз/одељење 6/1 6/2 6/3 6/4 

нас.предмет 

математика 5.недеља 

фебруара/1.недеља 

марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

1.недеља маја 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља фебруара 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

3.недеља априла 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

3. недеља јуна 

5.недеља 

фебруара/1.недеља 

марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

1.недеља маја 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља фебруара 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

3.недеља априла 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

3. недеља јуна 

српски језик и 

књижевност 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

4.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

3.недеља маја 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља јуна 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља јуна 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

4.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

3.недеља маја 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља јуна 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла –писмени 

задатак 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља јуна 

географија 3.недеља априла 4.недеља априла 3.недеља априла 4.недеља априла 

енглески језика 3.недеља марта 

4.недеља априла- 

писмени задатак 

4.недеља марта 

5.недеља априла- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

4.недеља априла- 

писмени задатак 

4.недеља марта 

5.недеља априла- 

писмени задатак 

француски 

језик 

3.недеља марта 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

физика 2.недеља марта 

2.недеља маја 

3.недеља марта 

2.недеља маја 

2.недеља марта 

2.недеља маја 

3.недеља марта 

2.недеља маја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



раз/од. 7/1 7/2 7/3 7/4 7/6 

нас.пред 

математи

ка 

2.недеља 

фебруара 

2.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- 

писмени 

задатак 

2.недеља маја 

3.недеља јуна- 

писмени 

задатак 

2.недеља 

фебруара 

2.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

5.недеља 

маја/1.ндеља 

јуна- писмени 

задатак 

2.недеља 

фебруара 

2.недеља марта 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла- 

писмени 

задатак 

2.недеља маја 

3.недеља јуна- 

писмени 

задатак 

2.недеља 

фебруара 

2.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

5.недеља 

маја/1.ндеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља 

фебруара 

2.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

5.недеља 

маја/1.ндеља јуна- 

писмени задатак 

српски 

језик и 

књижевно

ст 

2.недеља 

фебруара 

3.недеља марта- 

писмени 

задатак 

2.недеља јуна- 

писмени 

задатак 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља 

фебруара 

3.недеља марта- 

писмени 

задатак 

2.недеља јуна- 

писмени 

задатак 

3.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља јуна- 

писмени задатак 

3.недеља марта- 

писмени 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља јуна 

 

хемија 

6.недеља 

јануара/1.недељ

а фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.неде

ља марта 

2.недеља 

априла 

2.недеља маја 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.неде

ља марта 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

6.недеља 

јануара/1.недељ

а фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.неде

ља марта 

2.недеља 

априла 

2.недеља маја 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.недељ

а марта 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

6.недеља 

јануара/1.недеља 

фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.недељ

а марта 

2.недеља априла 

2.недеља маја 

енглески 

језик 

4.недеља марта 

4.недеља 

априла- 

писмени 

задатак 

4.недеља марта 

5.недеља априла- 

писмени задатак 

4.недеља марта 

4.недеља 

априла- 

писмени 

задатак 

4.недеља марта 

5.недеља априла- 

писмени задатак 

4.недеља марта 

5.недеља априла- 

писмени задатак 

француск

и језик 

3.недеља марта 

4.недеља маја- 

писмени 

задатак 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

4.недеља маја- 

писмени 

задатак 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

физика 6.недеља 

јануара/1.недељ

а фебруара 

4.недеља марта 

3.недеља маја 

5.недеља 

фебруара/1.неде

ља марта 

3.недеља априла 

3.недеља маја 

2.недеља јуна 

6.недеља 

јануара/1.недељ

а фебруара 

4.недеља 

фебруара 

4.недеља марта 

3.недеља маја 

5.недеља 

фебруара/1.недељ

а марта 

3.недеља априла 

3.недеља маја 

2.недеља јуна 

5.недеља 

фебруара/1.недељ

а марта 

3.недеља априла 

3.недеља маја 

2.недеља јуна 

географиј

а 

 4.недеља 

фебруара 

 4.недеља 

фебруара 

4.недеља 

фебруара 

 

 

 



раз/одељење 8/1 8/2 8/3 8/4 

нас.предмет 

математика 2.недеља фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.недеља 

марта- писмени 

задатак 

2.недеља априла 

1.недеља маја 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

4.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла- 

писмени задатак 

2.недеља маја 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

2.недеља фебруара 

5.недеља 

фебруара/1.недеља 

марта- писмени 

задатак 

2.недеља априла 

1.недеља маја 

3.недеља маја- 

писмени задатак 

4.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла- 

писмени задатак 

2.недеља маја 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

српски језик и 

књижевност 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла-писмени 

задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

4.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља маја 

4. недеља маја- 

писмени задатак 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла-писмени 

задатак 

5.недеља 

маја/1.недеља јуна- 

писмени задатак 

4.недеља марта- 

писмени задатак 

2.недеља маја 

4.недеља маја- 

писмени задатак 

хемија 2.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла 

2.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла 

2.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла 

 

2.недеља фебруара 

2.недеља марта 

2.недеља априла 

 

енглески језика 3.недеља марта 

4. недеља априла- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

5. недеља априла- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

4. недеља априла- 

писмени задатак 

3.недеља марта 

5. недеља априла- 

писмени задатак 

француски 

језик 

2.недеља марта 

4. недеља маја- 

писмени задатак 

3. недеља маја- 

писмени задатак 

2.недеља марта 

4. недеља маја- 

писмени задатак 

3. недеља маја- 

писмени задатак 

физика 5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

биологија  4.недеља фебруара 

4.недеља априла 

 4.недеља фебруара 

4.недеља априла 

географија  5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

 5.недеља 

марта/1.недеља 

априла 

 

 


