
ШКОЛСКА 2014/2015.ГОДИНА 

 

 

МАТЕМАТИКА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

28. фебруар 2015. године 

Данас је у нашој школи одржано Градско такмичење из математике. Учешће је узело 160 

ученика основних школа Града Ужица. 

Прелиминарни резултати: 

Пети разред - Задаци и решења 

Шести разред - Задаци и решења 

Седми разред - Задаци и решења 

Осми разред - Задаци и решења 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дана 28. фебруара 2015. године у Првој основној школи краља Петра II одржано је Градско 

такмичење из страних језика. Ученици наше школе такмичили су се из енглеског и немачког 

језика. Захваљујемо се и похваљујемо наше ученике на врло добром пласману из енглеског језика, 

а једно велико БРАВО за нашег ученика Александра Стевановића који је једини у Граду остварио 

пласман на Регионално такмичење из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК- ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

 

 

ХЕМИЈА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дана 22.фебруара 2015. у ОШ „Ђура Јакшић“ у Равнима одржано је Градско такмичење из хемије и 

три наша ученика VII разреда су освојили награде: Милановић Кристина(II), Павић Матија (II) и 

Кнежевић Анђела (III). Наше ученице VIII разреда, Јанковић Ана и Пантовић Милица освојиле су 

две III награде. Честитамо свим ученицима на постигнутим резултатима као и њиховој наставници 

Гордани Благојевић. 

ХЕМИЈА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015.(VII) 

ХЕМИЈА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015.(VIII) 

 

ФИЗИКА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дана 7. фебруара 2015. године Основна школа „Стари град“ била је домаћин Градског такмичења 

из Физике. Честитамо нашој Ани Јанковић(VIII) која је освојила прву награду. 

ПЛАСМАН УЧЕНИКА 

  

ШКОЛСКА 2013/2014.ГОДИНА 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/T5-Matematika-2015.xls
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0001.jpg.html
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0001.jpg.html
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/T6-MATEMATIKA-2015.xls
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0002.jpg.html?sort=3&o=2
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0002.jpg.html?sort=3&o=2
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/T7-matematika-2015.xls
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0003.jpg.html?sort=3&o=1
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0003.jpg.html?sort=3&o=1
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/T8-Matematika-2015.xls
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0004.jpg.html?sort=3&o=0
http://s1212.photobucket.com/user/Petica2011/media/scan0004.jpg.html?sort=3&o=0
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/engleski_opstinsko_2015.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/engleski_opstinsko_2015.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/nemacki_opstinsko_2015.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/nemacki_opstinsko_2015.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/opstinsko_hemija_2015_7.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/opstinsko_hemija_2015_7.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2015/02/hemija_opstinsko_2015_8.pdf
http://media1.osstarigrad.edu.rs/2015/02/1-REZULTATI-SA-OPSTINSKOG-IZ-FIZIKE-07-02-2015.pdf


Дана 05.04.2014. одржано је Градско такмичење из математике у нашој школи. 

Прелиминарни резултати Градског такмичења су дати у следећим табелама : 

МАТЕМАТИКА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ VIII РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ VII РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ VI РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ V РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ IV РАЗРЕД 

  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Дана 1. марта 2014. године одржано је Градско такмичење из математике у нашој школи. 

Прелиминарни резултати Градског такмичења из математике дати су у следећим табелама: 

Осми разред 

Седми разред 

Шести разред 

Пети разред 

 

 

ШКОЛСКА 2012/2013.ГОДИНА 

Позив за Окружно такмичење из математике 

Коначни резултати Градског такмичења из математике одржаног 2. марта 2013. 

Konacni-rezultati-5-razred 

Решења теста за 5. разред математика градско такмичење 

Konacni-rezultati-6-razred 

Решења задатака теста за 6. разред математика градско такмичење 

Konacni-rezultati-7-razred 

Решења задатака теста за 7. разред математика градско такмичење 

Konacni-rezultati-8-razred 

Решења задатака теста за 8. разред математика градско такмичење 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

Дана 06. априла 2013. године у Школи се одржава Окружно такмичење из математике (четврти, 

пети, шести, седми и осми разред) са почетком у 10 часова. Прелиминарни резултати ће бити 

објављени после 16 часова. 

 

ЗАДАЦИ И РЕШЕЊА СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА 

Задаци IV разред Решења IV разред 

Задаци V разред Решења V разред 

Задаци VI разред Решења VI разред 

Задаци VII разред Решења VII разред 

Задаци VIII разред Решења VIII разред 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T8-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T8-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T7-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T7-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T6-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T6-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T5-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T5-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/04/T4-okruzno-matematika.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T8.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T8.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T7.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T7.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T6.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T6.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T5.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T5.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T5.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2014/03/T5.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/Poziv-za-Okruzno-takmicenje-iz-matematike.doc
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/Konacni-rezultati-5-razred.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/Konacni-rezultati-6-razred.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/6.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/Konacni-rezultati-7-razred.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG_0004.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/Konacni-rezultati-8-razred.xls
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/8.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/8.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/8.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/03/8.-razred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ZadaciIVrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ResenjaIVrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ZadaciVrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ResenjaVrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ZadaciVIrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ResenjaVIrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ZadaciVIIrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ResenjaVIIrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ZadaciVIIIrazred.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2013/04/ResenjaVIIIrazred.pdf


На Окружно такмичење из математике пласирали су се ученици који су на Општинском такмичењу 

остварили: 

-  четврти разред - минимално 70 бодова, 4. разред коначни резултати  

-  пети разред - минимално 60 бодова, 5. разред коначни резултати 

 

-  шести разред - минимално 80 бодова , 6. разред коначни резултати 

 

- седми разред - минимално 50 бодова, 7. разред коначни резултати 

 

-  осми разред - минимално 50 бодова. 8. разред коначни резултати 

Одлука на пласман за Окружно такмичење из математике 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T4-kona%C4%8Dna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T5-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T5-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T6-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T6-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T7-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T7-konacna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/T8-kona%C4%8Dna.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/01.-Odluka-plasman-na-Okruzno-takmicenje-iz-matematike.pdf

