
Pismeni ispiti iz engleskog jezika 5.-8. r./ I. pol. 2016./2017. 

                                                                 Učitelj: Siniša Radoičić 

razred sadržaji vrijeme 

5. razred 

Diktat  i provjera  pismenog  izražavanja  
/L 1 i 2/ krajem  rujna 

ProgressTest /L1-4/ provjera 
usvojenosti  cjeline/gramatika sredina  listopada 

Provjera 
pismenog  izražavanja  i  razumijevanja/ sredina studenog 

Half term Test/L1-8/ 
 polugodišnja provjera usvojenosti gradiva početkom  prosinca 

6. razred 

Diktat  i provjera razumijevanja -/L1-3/ krajem  rujna  
  

Progress Test /L1-5/  
provjera usvojenosti cjeline/gramatika krajem listopada 

Provjera pismenog  izražavanja  i 
razumijevanja    sredina studenog 

First  Written Test /L 1-9/  
- gramatika  i pismeno izražavanje 1.dio  prosinca 

7. razred 

Diktat  i  provjera pismenog izražavanja  
/L1-3/ krajem rujna 

Progress Test 1/L1-6/ 
 provjera usvojenosti cjeline/gramatika krajem  listopada 

Provjera pismenog izražavanja 
i  razumijevanja 2. dio studenog 

First  Written  Test /L1-10/-gramatika sredina  prosinca 

8. razred 

Diktat  i provjera razumijevanja - / L 1 i 2/ krajem rujna 

Progress Test 1 /L1-4/ 
 provjera usvojenosti cjeline/gramatika sredina listopada 

Provjera pismenog izražavanja i 
razumijevanja /L1-7/ sredina studenog 

Half term Test /L1-9/-gramatika 2. tjedan prosinca 

  
  



Pismeni ispiti iz engleskog jezika 5.-8. r./ II. pol. 2016./2017. 

                                                                              Učitelj: Siniša Radoičić 

razred sadržaji vrijeme 

5.razred 

Diktat i provjera razumijevanja     krajem siječnja 

Gramatika i sposobnost pismenog 
izražavanja   krajem veljače 

Progress test 2 /Gramatika  i diktat 1.dio  travnja 

Second Written test – 
Gramatika i  pismeno izražavanje krajem svibnja 

6.razred 

Gramatika/Half-term test/ 
 i pismeno izražavanje krajem siječnja 

Provjera razumijevanja i diktat     krajem veljače 

Progress test 2/L 11-15/-gramatika    2.dio ožujka 

Pismeno izražavanje početkom  svibnja 

Second Written  test 
/Gramatika i provjera razumijevanja/     početkom lipnja 

7.razred 

Half term test/Gramatika 
 i provjera razumijevanja krajem siječnja 

Pismeno izražavanje i diktat   krajem veljače 

Progress test /Gramatika/ početkom travnja 

Pismeno izražavanje i provjera 
razumijevanja početkom svibnja 

Second Written  test 
/Gramatika/ i diktat 1.tjedan lipnja 

8.razred 

Pismeno izražavanje i provjera 
razumijevanja    krajem siječnja 

Progress test /Gramatika/      krajem veljače 

Progress test/L 11-15/ i diktat krajem ožujka 

Provjera razumijevanja 
 i pismeno izražavanje početkom svibnja 

Second Written  test /Gramatika/     1.tjedan lipnja 

  

  

 


