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A feladatokat cirill betűs írással adtuk meg, de a jelölt tetszés szerint írhat cirill, illetve latin 
betűkkel. 
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I Прочитајте овај извештај и заокружите правилан одговор! 
 
Ово је само једна од многих прича из праксе судског вештака Милана Костића, 
специјалисте клиничке психологије запосленог у Окружном затвору у Београду, која 
говори о типичном злочину из страсти. Имена јунака су измишљена, све остало је 
истинито. 
Релативно безбрижно детињство Радован, из једног места у унутрашњости Србије, 
провео је уз бабу и деду по оцу. Његови родитељи пак су се вратили са привременог 
рада из иностранства кад му је било дванаест година. Школу баш и није волео па је 
после основне завршио занат и касније се запослио у фабрици. Млађи брат Веско је 
исто као и он завршио основну школу. Родитељи их нису подстицали јер је и отац био 
зидар са четири разреда а мајка неписмена. 
Баш некако у време када је, незадовољан платом, напустио посао у фабрици, Радован 
среће љубав свог живота – Мирјану, која је иза себе већ имала једну ванбрачну везу и 
двогодишње дете које су јој чували родитељи. Заволео ју је од првог тренутка, с њом се 
„саживео“ јер је имала „све што му треба“, иако то није умео да објасни. У њеном 
присуству му је „треперило срце“, а још и више кад би је чекао однекуд. Годило му је 
све што је чинила за њега. Ускоро су добили и сина Томицу. 
Живели су у заједници са Радовановим родитељима, али снахина прошлост је била оно 
са чиме се, упркос рођењу унука, стари никако нису мирили. Непрестано су му 
пребацивали због избора а према снахи испољавали очигледну нетрпељивост. Мирјана 
му је замерала такође на „прекомерној везаности за родитеље“ и Радован се у свему 
томе никако није сналазио. 
Пасивна личност попут њега обично не налази решење и очекује да ствари реши неко 
други. Његов одлазак у војску свекар и свекрва су искористили да брже-боље снаху и 
дете отерају њенима. Када је то сазнао, Радован покушава самоубиство, али пред 
захукталим возом, ипак, одступа. Остаје, додуше, без четири прста на руци. 
Због тога га отпуштају из војске, а он по сваку цену одлучује да врати Мирјану. 
Покушај помирења пропада, упркос чињеници што су месец дана живели одвојено од 
родитеља. Тада је жену први пут ударио, а она опет побегла својима. 
Покушао је да замени Мирјану другом девојком. Није издржао ни три недеље. Када је 
успео да је убеди тек да разговарају насамо, рекла је нешто неопростиво: 

- Ти си већ одавно ожењен својом мајком! 
Жену коју је волео више од свега, бар је тако мислио и схватио да је губи заувек, 
упркос увреди коју је изрекла, желео је да врати. Милом или силом! Због тога је узео 
очеву ловачку пушку и купио у радњи седам метака. Пре него што је кренуо у њено 
село на полеђини своје крштенице је написао опроштајно писмо: 
„За све ово што се десило махом смо криви сви. За њу све сам радио чак и прсте 
посекао. Ја сам је волео, а волећу је и на оном свету. Никад нико а и ви сви нисте могли 
да ме разумете. Немој ни да мислите на мене као да и нисам постојао. Све ово чиним 
без имало кајања. За ову моју глупост сам ја крив. Толико. Чувајте ми Томицу. Једино 
за чим жалим је то што нисам доживео да он пође у школу. Пазите кад буде пошао да 
му ти Веско купиш најбољу ташну. Ако то не урадиш, никад свог сина у војску да не 
испратиш. Задњи поздрав свима од Радована. 
 

(Илустрована политика 18.11.1998.) 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / 12 2006. november 3. 
0621 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

1. У тексту се говори 
 
А) о злочину из страсти 
Б) о забави и шали 
В) о свађи 
 

2. Радован је 
 
А) био одличан ђак 
Б) школу није волео 
В) био је просечан ученик 
 

3. Запослио се 
 
А) у фабрици 
Б) обрађивао је земљу 
В) био је незапослен 
 

4. Мајка је била 
 
А) неписмена 
Б) врло образована 
В) немарна домаћица 
 

5. Мирјана му је била 
 
А) највећа љубав 
Б) узео је из интереса 
В) на налог родитеља 
 

6. Његови родитељи су 
 
А) Мирјану радо прихватили 
Б) нису се с њом помирили 
В) били су равнодушни 
 

7. Радован у тој ситуацији 
 
А) не налази решење 
Б) противи се родитељима 
В) напушта Мирјану 
 

8. Кад је отишао у војску 
 
А) родитељи прихватају снаху и унука 
Б) само унука 
В) отерају их Мирјаниним родитељима 
 
 
 

9. Радован због тога 
 
А) извршава самоубиство 
Б) покушава самоубиство 
В) помирује се својом судбином 
 

10. Мирјана је дубоко увредила 
 
А) Радованову мајку 
Б) Ништа није рекла 
В) покајала се 
 

11. Радован се убио 
 
А) пиштољем 
Б) отровао се 
В) очевом ловачком пушком 
 

12. У опроштајном писму пише 
 
А) да му је жао сина 
Б) да мисле на њега 
В) да се покајао 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
            

 
 
II 
 
Читате старогрчку легенду Дедал и Икар. Одговори на дата питања су помешани, 
у неправилном редоследу. У квадратиће испод редних бројева за питања упишите 
слово исправног одговора! 
 
13.У чему се Дедал разликовао од ранијих кипара? 
14.Зашто је краљ Минос позвао Дедала на острво Крит? 
15.Да ли је Дедал ишао сам, и какву је зграду изградио на острву Криту? 
16.Где су сместили Минотаура? 
17.Зашто Минос није дозволио Дедалу да се врати у домовину? 
18.Шта је пронашао Дедал да се избави? 
19.Како је Дедал поучавао свог сина Икара, како да лети? 
20.Да ли је Икар следио очеве савете? 
21.Шта се догодило са Икаром? 
22.Шта је на крају учинио отац? 
 
       ДЕДАЛ И ИКАР 

(старогрчка прича) 
 
 

В Дедал из Атине био је најбољи градитељ, каменоклесац свога времена. На киповима 
старијих мајстора очи су биле затворене, а руке приљубљене уз тело. Дедал је први 
својим ликовима дао отворене очи и испружене руке. 
 
Б Једном позове Дедала краљ Минос на острво Крит да за одређено чудовиште 
Минотаура, које је имало тело слично човеку, а главу и врат налик на бика, сагради 
стан у коме би та неман била склоњена испред људских очију. 
 
А Дедал се лађом отпути на Крит и са собом поведе и свог сина Икара. Тамо изгради 
лавиринт, зграду са стотину соба и великим бројем испреплетених ходника. 
 
Ђ У дно овога лавиринта сместише тада чудовиште Минотаура. 
 
Г Минос не даде више Дедалу да се врати у домовину од страха да он и тамо не изгради 
такву грађевину, па одреди да до смрти остане заточеник на острву Криту. 
 
Е Дедал је дуго смишљао како да се избави. Најзад ускликну: Пронашао сам! Побећи 
ћу ваздухом! Стане сакупљати птичје перје различите величине. Затим перје споји 
концем, а одоздо слепи пчелним воском, и тако направи права правцата крила, већа за 
себе а мања за Икара. Затим Дедал причврсти своја крила уз руке и рамена и дигне се 
увис. Спустивши се на земљу стане поучавати Икара: 
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Д „Лети, драги синко, увек средњим путем да те крила, летиш ли прениско на повуку у 
морске валове, и не преблизу сунцу, могао би да се восак растопи и крила запали. Лети 
ваздухом између мора и сунца следећи мој траг.“ 
 
Ж Причврсти крила Икару па се оба подигоше у ваздух. Из почетка је све ишло добро. 
Тада дечак Икар, осетивши се сигурним, напусти очев траг и заборавивши шта му је 
отац говорио, узлети високо до неба. Својим жаром сунце му растопи восак на 
крилима, она су се распала, а несрећни дечак падао је све ниже. 
 
И Хтеде дозвати оца у помоћ, али пре него ли је могао да изговори очево име, 
прогуташе га морски валови. 
 
З Дедал, осврнувши се, види само раштркано перје и схвати да је Икар нестао. 
Дуго је плачући ходао тамо-амо док море није избацило на обалу тело његовог 
несрећног сина. Ту га је и закопао. 
 
 
 
 
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

          
 

10 бодова  
 
 
III 
 

НОВИ ПРОНАЛАСЦИ 
 

Прочитајте пажљиво доњи текст и одговорите на питања по узорку (0)! 
 

0. О каквим изумима је реч у текстовима? 
О грађевинама отпорним на све природне непогоде и о „стану“ у облику точка. 
 

Руски грађевински инжињери најавили су да ће ускоро почети да праве зграде за сва 
времена, отпорне на све могуће непогоде, експлозију бомби, па чак и на кишу метеора. 
Јуриј Естрин, водећи стручњак за испитивање грађевинског материјала на 
Универзитету у Москви, увео је у грађевинарство бетонске блокове састављене од 
тетраедера уместо уобичајених. 
Сам тетраедар је правилан четвороугаоник, геометријско тело коме су све странице 
једнаки правилни троугаоници, односно тространа пирамида. Сложени у грађевински 
блок, тетраедри показују велику прилагодљивост приликом слегања земљишта, 
подрхтавања тла, удара оркана јер се притисак на један део блока равномерно 
распоређује на све тетраедре унутар њега. 
Јуриј Естрин најпре је обавио лабораторијска испитивања свог изума на све земаљске 
непогоде, укључујући и најјаче земљотресе, а потом је рачунарском симулацијом једну 
своју грађевину подвргао условима какви владају на Месецу изложивши је киши 
метеора. Грађевина је, неоштећена, издржала све то. 
Овакав начин градње тетраедарским блоковима не само да обезбеђује подизање трајних 
и безбедних грађевина, него се и утрошак материјала приликом градње смањује. 
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За удобан живот није потребан велик, већ мудро искоришћен простор – каже бечки 
архитекта Андреас Март, један од петоро пројектаната боравка у облику точка, 
једноставно названог „Turn on” или „окретати се“. 
Ови млади људи направили су точак промера 3,20 метара, ширине 90 центиметара. 
„Зидови“ су изграђени од посебне врсте вештачког материјала који пружа савршену 
звучну, топлотну и осталу изолацију, а на њих чврсто пријања и намештај – две 
фотеље, кауч, лежај и сто. Кретање по простору је једнпоставно – у круг. 
На примедбу да точак-боравак нема најнеопходније помоћне просторије као што је 
купатило и тоалет, архитекте су имале спремљен додатни пројекат. На основни точак, 
као спојени прстенови, могли би да се додају нови. Купатило би, по њиховој замисли а 
и по законима физике, опремљено једном кадом могло да послужи и за дуготрајно 
брчкање, али и за купање на брзину, јер би када у усправном положају заменила туш-
кабину. 
„Turn on” може да се постави било где у стану и заиста не заузима много места. Једино 
цена има превише бројки. Износи 12.000 евра. 
 
23.Какве зграда планирају да праве руски грађевински стручњаци? 
 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
24.Шта је увео у грађевинарство стручњак Јуриј Естрим? 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
25.Шта је тетраедар? 
 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
 
26.Зашто су тетраедри погодни за грађење чврстих зграда? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
27.Како је Јуриј Естрин дошао до овог изума? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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28.Шта су доказали експерименти? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
29.Шта тврди бечки архитекта о удобном животу у оваквом простору? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

30.Какво би било кретање у простору, какви зидови и каква изолација је 

предвиђена? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
        

 
 

Укупно 8 бодова 
 
  

Максимално 30 бодова 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1 feladat 12   
2. feladat 10   I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 8   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II.vizsgarésszel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Szerb nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0621 
  II. Nyelvhelyesség 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 

 
SZERB NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2006. november 3. 8:00 
 
 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

6
. 

n
o

v
em

b
er

 3
. 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2006. november 3. 
0621 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatokat cirill betűs írással adtuk meg, de a jelölt tetszés szerint írhat cirill, illetve latin 
betűkkel. 
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I   Заокружите слово уз реч која се уклапа у реченицу по узорку (0)! 
 

Листопадна шума цвета 
 

Ништа није лепше него у пролеће гледати (0) расцветани воћњак. 

Ружичасти цветови брескве заиста су дивни. За њима не заостају ни ............................ (1) 

крушке, јабуке, шљиве, трешње и дуње. Све то ................................... (2) својим 

мирисним и обојеним цветовима привлачи и мами бубе да дођу по своју најдражу 

посластицу – медни сок. А шта је с дрвећем ................................ (3) шуме: храстом, 

буквом и врбом? Да ли и оно цвета? И то су биљке цветнице. Но ................................. (4) 

су цветови толико упадљиви да на њих ни не обазиремо. Ко овде врши опрашивање? 

Бубе нема шта да привлачи. Нема лепих обојених ................................... (5) цветова. Код 

ових биљака опрашивање обавља ветар. ................................... (6) нису потребни лепо 

обојени мирисни цветови. Прашнички мушки цветови седе већином на дугачким 

.................................. (7) које слободно висе. То су ресе. Већ и мањи ветар односи 

прашину са њих. Многе врсте дрвећа пре процветају него што ................................ (8) јер 

листови спречавају јаче струјање ваздуха. Женски цветови такође су слободно 

изложени ..................................... (9), на лепљивим влажним уређајима за хватање пелуда 

лове драгоцен цветни прах без којег нема оплодње, а према томе ни 

................................... (10) семенки. 

(Српски језик за странце – Институт за стране језике – Београд) 
 

 
0. а) расцветали б) процветали в) расцветани  г) цветни 
 
1. а) цвеће  б) цветови  в) цвети  г) цвећа 
2. а) дрвеће  б) дрва  в) дрвета  г) дрвље 
3. а) лисјепадне б) опадне  в) листопадне г) пролазне 
4. а) њени  б) њени  в) његови  г) њихови 
5. а) мирисних б) миришавих в) мирислих  г) мирисни 
6. а) Њега  б) Њој   в) Њему  г) За њу 
7. а) грањима  б) гранама  в) грани  г) гранима 
8. а) лишћају  б) листе  в) пролистају  г) лишћу 
9. а) за ветар  б) ветром  в) ветри  г) ветру 
10. а) ствара  б) створа  в) стварања  г) ствари 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          

 
Укупно:  
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II   Допуните доле наведени текст одговарајућим обликом речи у загради по      
узорку (0)! 
 

Ваши кућни љубимци 
 
 

Знам да многи од вас имају разне домаће животиње: мачке. ................................ (0) 

(пас), птице, хрчке, рибице итд.  

Знам да многи од вас имају разне домаће животиње: мачке, псе (0), птице, хрчке, 

рибице итд. 

 

Знам да их волите, да вам оне пружају весеље и велико задовољство, да их мазите и 

пазите. Међутим, колико год вам оне чине весеље, желим ваc упозорити да те 

........................................ (11) (домаћа животиња) могу донети велике невоље и муке. 

Оне, као и људи, могу оболети од ................................. (12) (разна болест), и то могу 

пренети на вас. Неки пси, мачке и друге животиње имају на себи буве, стенице и разне 

клице. Кад се играте с таквим ................................. (13) (животиња) и гладите их, те 

бувице и стенице и клице сасвим лако могу прећи на вас. Оне су врло неугодне, а неке 

од њих, на срећу ретко, могу изазвати и врло тешка оболења људи. 

Свакако да ће редовито купање ....................................... (14) (пас) учинити да његова 

кожа и длака буде глатка. Мењајте и држите чисте лежаје домаћих животиња. Ако 

спазите да вам љубимац има неку красту на кожи, потражите савет ветеринара. Ако сте 

дирали такву животињу, свакако оперите руке. Ако ви или неко други у породици има 

неку кожну болест, кад посетите .................................... (15) (свој) лекара свакако му 

кажите да у кући имате домаћу животињу. Дирајући животиње ................................ (16) 

(дете) могу оболети и од глиста. На личну хигијену треба да припазе нарочито деца на 

селу, јер тамо чешће долазе у додир са животињама. Пазите да тањир ....................... (17) 

(ви) љубимца не дође у додир са осталим посуђем у ....................................... (18) 

(домаћинство). 

 
(Вежбаница за 8.р.Бг.) 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

        
 

Укупно:  
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III   Изведите суперлативе од придева у загради. Пазите да придев буде сходан 
именици у роду и броју! Радите по узорку (0)! 
 
 
Мој ....................................... (0) (драги) пријатељ отпутовао је у иностранство. 

Мој најдражи (0)  пријатељ отпутовао је у иностранство. 

 

Рад је ........................................... (19) (велик) радост и ........................................... (20) 

(племенит) средство личне среће. Када истичемо важност рада, тада изражавамо и 

........................................... (21) (озбиљан) заповест самог живота: прва је дужност радити 

један користан посао. ........................................... (22) (одговоран) одлука је бирати 

професију. Свако има права да изабере себи .............................................. (23) 

(привлачан) занимање. А то занимање треба вршити на .................................... (24) 

(добар) начин. .............................................. (25) (достојанствен) рад је онај који раде 

достојанствени људи. Лепо је осећање радити користан посао, а 

....................................................... (26) (леп) је кад нам то чини и задовољство. 

............................................. (27) (срећан) су управо они људи којима то успева. Има, 

наравно, и таквих занимања која се сматрају ............................................. (28) (тежак): то 

су неки физички послови. Но, и већина тих људи ради по свом 

.................................................. (29) (добар) знању. ..................................... (30) (миран) 

ћемо бити ако радимо савесно. 

 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
            

 
Укупно:  

 
 

Максимално 30 бодова 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1 feladat 10   
2. feladat 8   II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 12   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. 
vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. november 3. 8:00 
 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

A feladatokat kétszer hallgathatja meg. Az első feladat másodszori meghallgatása 

részletekben történik! 
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I  Послушајте текст и одговорите на питања! 
 
 

1. Какав ефекат може да изазове фил, код гледалаца осим ужитка? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
2. Где је сниман филм „Ратови звезда“? 

 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
 

3. Да ли је филм „Казабланка“ снимљен у овом граду и зашто он привлачи 
туристе? 

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
4. Које питање покреће овакво понашање гледалаца филмова? 

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
5. Какве претпоставке може да постигне филм напр. о Арапима и 

Италијанима? 
 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 

6. Какву идеју негује кинематографија већ дуго времена? 
 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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7. Шта значи „путовање са циљем“? 
 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 
 

8. Откад, формално, постоји на хришћанском Западу оријентализам? 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
9. Када почиње „модерни туризам“? 

 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 

10. Шта тврде теоретичари о путницима-авантуристима и о путницима-
туристима? 

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          

 
 
 

Укупно:  
 

 
 
 
II Послушајте текст и на одређено место упишите речи да би реченица имала 
потпуни смисао. Речи су дате са стране, али у неправилном редоследу. Радите по 
узорку (0)! 
 

0. У шумама Амазоније крије се ретко дрво .............................. (0) необичних 
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својстава. 
 

 

У дубинама ................................ (11) шума Амазоније у Бразилу расте 

дрво Копаифера лангсдорфи чију кору Бразилци већ годинама користе у 

..................................... (12) сврхе за лечење свега, од обичних оспи до 

гонореје. Међутим, према налазу Џима Лангенхајма, професора 

биологије на Универзитету Калифорнија у Санта Крузу 

.................................. (13) овог дрвета има још једно драгоцено својство – 

може се као ................................... (14) користити у дизел моторима. 

Будући да Бразил за своје потребе мора да увози готово 80 одсто 

.................................. (15), њихови истраживачи су уложили озбиљне 

напоре да утврде колика су својства смоле из поменутог дрвета као 

погонског горива за ........................................ (16). За смоле овог дрвета 

може се рећи да представљају прави хемијски коктел, чија је сличност 

нафти довољно велика да би се као ......................................... (17) могло 

користити у дизел моторима. Прикупљање смоле се обавља на готово 

исти начин као ........................................ (18) сирупа са јавора, забијањем 

чепа у кору дрвета. Током шест месеци из дрвета се може 

..................................... (19) 23 литра испарљиве смоле. 

.................................. (20) ипак истичу да прикупљање ове смоле 

представља озбиљан .................................... (21). Иако у тропским шумама 

Бразила има доста овог дрвећа, оно је прилично разбацано. У ствари, на 

хектару површине тропских шума Амазоније могу се наћи просечно 

само по два дрвета. Озбиљну ............................. (22) за прикупљање смоле 

представља и садашњи велики степен ....................................... (23) у 

Бразилу. Процењује се да се сваке године посече или сагори тропских 

шума на површини од шест милиона јутара. Да иронија буде већа, и 

смола из дрвећа копаифера увелико помаже да тропске шуме у 

Амазонији боље и брже горе. 

 

проблем 
 
тропских 
 
гориво 
 
Стручњаци 
 
смола 
 
медицинске 
 
нафте 
 
уништавање 
 
погонско  
гориво 
 
сакупити 
 
прикупљање
 
за дизел 
 
моторе 
 
препреку 
 

 
 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

             
 

Укупно:  
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III Послушајте читалачко писмо Илустрованој политици и установите да ли 
тврдње одговарају садржају текста. Испуните таблицу по узорку (0)! 
 

0. За писца писма је објављени чланак, на који се позива био поучан и 
користан, а за многе читаоце није. 

 
24. Читалац се позива на речи Стефана Немање о језику. 
25. У споменутом запису се открива могућност опстанка малих народа. 
26. Велики најлакше уништавају мање народе уништавањем њиховог језика. 
27. По језику народи не губе своје биће, језик није својство за разликовање народа. 
28. Данас се у српском језику одомаћило мноштво непотребних израза. 
29. Ове стране речи богате језичко благо. 
30. Писац за пример узима натписе на радњама и каже да се на тај начин опонаша 
иностранство. 
 
 

 тачно нетачно 
0  X 

24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   

 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
       

 
Укупно:  

 
 

Максимално 30 бодова 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1 feladat 10   
2. feladat 13   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 7   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. 
vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMELT SZINTŰ 
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IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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I Напишите писмо од 100-150 речи пријатељу у Србији у коме ћете му описати 
како сте провели зимске празнике. У писму се захвалите на његовој божићној и 
новогодишњој честитки. 
 

- Узвратите добре жеље за наступајућу годину; 
- Божић у породичном кругу уз мађарске обичаје; 
- Нову годину сте провели: 

o са пријатељима на јавном месту; 
o са пријатељима на журки у стану; 

- Расположење за време славља. 
 

10 бодова 
 
 

II а) Напишите излагање од 200 до 250 речи о значају заштите човекове околине. У 
излагању се осврните на: 
 

- загађеност ваздуха и вода; 
- на разлоге загађености; 
- на немарност појединаца (са примерима); 
- шта мислите, чија је одговорност и дужност да се ова појава спречи или ублажи; 
- шта ви у школи можете да учините ради заштите средине. 

 
б) Били сте у музеју са пријатељем из иностранства. (Ликовном, етнографском, 
у музеју примењених уметности или другом према вашем избору ...) Опишите у 
излагању од 200 до 250 речи утиске и доживљаје! 

 
- Зграда и просторије музеја; 
- Експонати који су вам се највише свиђали; 
- Зашто? 
- Како је ваш пријатељ реаговао на виђено; 
- Желите ли посетити и друге музеје? 

 
20 бода 
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