
 

 

Распоред контролних и писмених задатака  одељење 1-8 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб географија         
1 29.2-4 март   историја   математика   
2 7-11 март       српски пис 

 3 14-18 март 

 
  хемија 

  4 21-25 март математика   
  

латински пис 

5 
28.3-1 
април физика   нем/фра 

 
  

1 4-8 април       енглески информатика 
2 11-16 април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април физика математика пис       
4 25-29 април           
1 2-7 мај           
2 9-13 мај         хемија 
3 16-21 мај математика   рус/фр пис српски пис   
4 23-27 мај латински пис     енглески пис   
1 30.5-3 јун       српски латински 
2 6-11 јун     руски   информатика 
3 13-17 јун   математика пис       
4 20-22 јун           



 

Распоред контролних и писмених задатака  одељење 1-7 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб     географија     
1 29.2-4 март   историја   математика   
2 7-11 март   српски пис     

 3 14-18 март   
 

хемија   
 4 21-25 март 

 
математика латински пис     

5 28.3-1 април физика италијански   
 

  
1 4-8 април       енглески информатика 
2 11-16 април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април математика пис   физика     
4 25-29 април           
1 2-7 мај       српски   
2 9-13 мај математика српски пис     италијански пис 

3 16-21 мај нем/фр пис     
 

  
4 23-27 мај латински пис   хемија енглески пис   
1 30.5-3 јун     латински     
2 6-11 јун           
3 13-17 јун математика пис 

 
      

4 20-22 јун           



Распоред контролних и писмених задатака  Одељење 1-6 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб географија         
1 29.2-4 март   

 
  математика   

2 7-11 март   историја       
3 14-18 март   српски пис 

 
хемија   

4 21-25 март   математика 
 

  латински пис 

5 
28.3-1 
април физика   немачки   српски 

1 4-8 април     информатика енглески   
2 11-16 април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април матем пис   физика     
4 25-29 април           
1 2-7 мај           
2 9-13 мај   хемија       
3 16-21 мај   српски пис нем пис матем   
4 23-27 мај латински пис     енглески пис српски 
1 30.5-3 јун     информатика   латински 
2 6-11 јун     

 
    

3 13-17 јун матем пис         
4 20-22 јун           

 

 

 



 

Распоред контролних и писмених задатака  одељење 1-5 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб географија         
1 29.2-4 март   

 
математика 

 
  

2 7-11 март историја       
 3 14-18 март   српски пис хемија 

 
  

4 21-25 март   математика 
 

  латински пис 
5 28.3-1 април     немачки физика српски 
1 4-8 април     информатика енглески   
2 11-16 април     тромес   матем пис 

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април           
4 25-29 април           
1 2-7 мај     математика     
2 9-13 мај     хемија енглески пис   
3 16-21 мај   српски пис немачки пис     
4 23-27 мај   математика латински пис   српски 
1 30.5-3 јун физика   информатика   латински 
2 6-11 јун         матем пис 
3 13-17 јун           
4 20-22 јун           



 

Распоред контролних и писмених задатака Одељење 1-4 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб 
  

      
1 29.2-4 март 

  
  математика   

2 7-11 март 
  

историја     
3 14-18 март српски пис 

 
хемија     

4 21-25 март 
  

  математика латински пис 

5 
28.3-1 
април 

  
немачки физика   

1 4-8 април 
 

информатика   енглески   
2 11-16 април 

  
тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април 
 

матем пис       
4 25-29 април 

 
српски       

1 2-7 мај 
  

    биологија 
2 9-13 мај српски пис 

 
хемија енглески пис   

3 16-21 мај 
  

рус/фр/нем пис математика   
4 23-27 мај 

  
латински пис физика   

1 30.5-3 јун 
 

информатика     латински 
2 6-11 јун 

  
рус/фр     

3 13-17 јун 
 

матем пис       
4 20-22 јун 

  
      



Распоред контролних и писмених задатака   Одељење 1-3 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб           

1 
29.2-4 
март   

 
  

 
  

2 7-11 март   историја       

3 
14-18 
март хемија     српски пис   

4 
21-25 
март математика 

 
латински пис     

5 
28.3-1 
април   физика нем/ фра     

1 4-8 април   информатика енглески     

2 
11-16 
април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 
18-22 
април матем пис   

 
    

4 
25-29 
април           

1 2-7 мај         биологија 

2 9-13 мај хемија         

3 16-21 мај     нем/фр српски пис математика  

4 23-27 мај латински пис српски   физика   

1 30.5-3 јун енглески пис информатика латински     

2 6-10 јун         математика пис 

3 13-17 јун           
4 20-22 јун           

 



Распоред контролних и писмених задатака  Одељење 1-2 
  недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб           
1 29.2-4 март   

 
  

 
  

2 7-11 март историја         
3 14-18 март   српски пис хемија     
4 21-25 март   

 
  математика латински пис 

5 28.3-1 април нем/фр итал физика     
1 4-8 април информатика       енглески 
2 11-16 април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 18-22 април физика матем пис       
4 25-29 април           
1 2-7 мај         биологија 
2 9-13 мај     хемија   италијански пис 

3 16-21 мај нем/фр пис српски пис   математика   
4 23-27 мај информатика   латински пис.   енглески пис 
1 30.5-3 јун       српски латински 
2 6-11 јун       матема пис   
3 13-17 јун           
4 20-22 јун           

 



Распоред контролних и писмених задатака  Одељење 1-1 
 недеља датум понедељак уторак среда четвртак петак 

4 22-26 феб           
1 29.2-4 март   

 
  

 
  

2 7-11 март   историја   
 

  
3 14-18 март хемија     српски пис   
4 21-25 март   математика   

 
латински пис 

5 
28.3-1 
април немач   физика 

 
  

1 4-8 април информатика   
 

енглески   

2 
11-16 
април     тромес     

  
понедељак уторак среда четвртак петак 

3 
18-22 
април физика матема пис       

4 
25-29 
април           

1 2-7 мај         биологија 
2 9-13 мај хемија     енглески пис   
3 16-21 мај нем/рус пис математика   српски пис   
4 23-27 мај     латински пис     
1 30.5-3 јун       српски  латински 
2 6-11 јун руски         
3 13-17 јун   матема пис       
4 20-22 јун           



 


