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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 
 

0. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások 
fogadhatók el. 

1. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
2. Félpont és többletpont nem adható. 
3. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
 
Példa: 
 

11. 0 
12. 1 

helytelen 
helyes 
 

4. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
5. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma. 

 
Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 

Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 

Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 
 
 
A vizsgapontok és a dolgozatpontok megegyeznek. A vizsgapontok átszámítására 
nincsen szükség. 
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RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

I 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
а б а а а б а в а а в а 

 
II 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
В Б А Ђ Г Е Д Ж И З 

 
 
III 
 
23. Отпорне на све непогоде, напр. експлозију бомби, на кишу метеора ... 
24. Бетонске блокове од тетраедера, различите од уобичајених. 
25. Геометријско тело које личи на тространу пирамиду. 
26. Зато што одолевају ударима оркана, подрхтавања тла итд., притисак се распоређује 
на све тетраедре. 
27. Лабораторијским и компјутерским експериментима. 
28. Да такве грађевине могу да издрже чак и земљотрес, кишу метеора и друге 
непогоде. 
29. Није потребан велик, него мудро искоришћен простор. На зидове би био 
причвршћен намештај. 
30. Кретање једноставно у круг. Зидови изграђени од посебне врсте материјала који 
обезбеђује топлоту и отклања непријатне звукове. 
 
 

NYELVHELYESSÉG 
 
 

I 
 

1. б 
2. а 
3. в 
4. г 
5. а 
6. в 
7. б 
8. в 
9. г 
10. в 

 
 



 

írásbeli vizsga 0621 4 / 11 2006. november 3. 

Szerb nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

II 
 

11. домаће животиње 
12. разних болести 
13. животињама 
14. пса 
15. свог или својег 
16. деца 
17. вашег 
18. домаћинству 

 
 
III 
 

19. највећа 
20. најплеменитије 
21. најозбиљнију 
22. најодговорнија 
23. најпривлачније 
24. најбољи 
25. најдостојанственији 
26. најлепше 
27. Најсрећнији 
28. најтежим 
29. најбољем 
30. Најмирнији 

 
 

A kazettán hallható szövegek 
I 
 

Филмски путници и туристи 
 
 

Као најпопуларнија уметност, филм често успева да утиче на одабир путовања 
гледаоца који, као туриста, жели да борави у местима стварне или измишљене филмске 
приче. Обилазак сценографских кулиса у Холивуду, или на било ком другом крају 
света (попут „Попајевог села“) на Малти из Алтмановог филма или места Малтмата у 
Тунису где су снимани „Ратови звезда“), само је једна могућност церемонијалног 
поистовећивања са лажним светом. Нешто смелији начин поистовећивања са неким 
филмским садржајем подразумева туристичко путовање у земљу у којој је смештена 
прича или ми барем, као гледаоци, тако верујемо. Мајкл Кертис, на пример, 
„Казабланку“ (1942) уопште није снимао у том граду, али то није спречило 
потенцијалне љубитеље Хемфрија Богарта да и дан данас верују у митски значај овог 
места у Африци. 

Стереотипно понашање филмских фанатика свакако покреће питање да ли се у 
продукцији неких филмова могу открити намере продуцената да направе туристички 
филм који ће пре зарадити од посете локацији на којој је сниман, а тек потом од 
биоскопских улазница? Колико су остварења два најпознатија редитеља филмског 
романтизма Дејвида Лина и Бернарда Бертолучија, попут „Лоренса од Арабије“ (1962) 
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или „Последњег кинеског цара“ (1987), директна реклама Оријента и Далеког истока? 
Оно што је оријентални свет учинило схватљивим и дало му идентитет није био 
резултат његових властитих напора, него управо сложен низ зналачких манипулација 
преко којих је Запад дефинисао Оријент користећи и филмску индустрију. И не само 
Оријент, често су и друге мање истражене европске дестинације у филму креиране кроз 
призму измишљања традиције, генерализације карактера (попут оне да су Арапи 
терористи и да само јашу камиле или да су Италијани најбољи љубавници) и стварању 
архетипске слике о неком граду. 
 У кинематографији је увек постојала жанровска преокупација која је неговала 
идеју о путовању, посебно јачањем хипи покрета у Америци и концептом „путовање 
без циља“ у филмовима „Дивљи анђели“ (1966) Роџера Кормана и „Голи у седлу“ 
(1969) Дениса Хупера. Редитељи и сценаристи су развијали и идеју о „путовању са 
циљем“ – најближој одредници ономе што се зове туризам. Зато је седма уметност, 
након књижевности, прва дефинисала овај модел кроз разне филмске ликове туриста и 
путника, авантуриста и истраживача. На хришћанском Западу се сматра да 
оријентализам почиње формално да постоји доношењем одлуке Цркве у Бечу 
1312.године да установи низ катедри за арапски, хебрејски, грчки и сиријски језик у 
Паризу, Болоњи, Авињону и Саламанки. Почеци модерног туризма могу се довести у 
везу са врхунцима колонијализма и оријентализма у другој половини XIX века, када се 
појављују први професионални агенти који организују посету колонијама на Блиском 
Истоку. Теоретичари и историчари туризма инсистирају на разлици између путника-
авантуристе који путује трагајући за аутентичним искуствима и путника-туристе који 
нагомилава утиске и сазнања углавном вођен оним што му саопштава представник 
агенције. У филмовима је ова разлика врло јасно назначена кроз широку 
карактерологију разних јунака који нису увек постављени у оквире авантуристичког 
жанра: путнике и туристе могуће је препознати и у хорору и комедији. 
 

(Греда јануар-фебруар 2005.) 
 

 
II 
 

У шумама Амазоније крије се ретко дрво необичних својстава 
 

У дубинама тропских шума Амазоније у Бразилу расте дрво Coraifera langsdorfii чију 
кору Бразилци већ годинама користе у медицинске сврхе, за лечење свега, од обичних 
оспи до гонореје. Међутим, према налазу Џима Лангенхајма, професора биологије на 
Универзитету Калифорнија у Санта Крузу, смола овог дрвета има још једно драгоцено 
својство – може се као гориво користити у дизел моторима. 
Будући да Бразил мора за своје потребе да увози готово 80 одсто нафте, њихови 
истраживачи су уложили озбиљне напоре да утврде колика су својства смоле из 
поменутог дрвета као погонског горива за дизел моторе. За смоле овог дрвета може се 
рећи да представљају прави хемијски коктел, чија је сличност нафти довољно велика да 
би се као погонско гориво мосло користити у дизел моторима. Прикупљање смоле се 
обавља на готово исти начин као и прикупљање сирупа са јавора, забијањем чепа у 
кору дрвета. Током шест месеци из дрвета се може сакупити око 23 литра испарљиве 
смоле. 
Стручњаци ипак истичу да прикупљање ове смоле представља озбиљан проблем. Иако 
у тропским шумама Бразила има доста овог дрвећа, оно је прилично разбацано. У 
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ствари, на хектару површине тропских шума Амазоније могу се наћи просечно само по 
два дрвета. 
Озбиљну препреку за прикупљање смоле представља и садашњи велики степен 
уништавања шума 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 coraifera увелико помаже да тропске шуме у Амазонији боље и брже горе. 
 

(Omni) 
(НИН 28.03.2004.) 

 
 
 
 
 

III 
 
 

ДРАГОЦЕНА ОПОМЕНА 
 

 
За мене, а верујем и за многе ваше читаоце, било је право откровење слово Стефана 
Немање о језику које сте недавно објавили. Колико актуелно, а истовремено и 
универзално, звуче те речи истакнутог владара о насушној потреби да се као око чува 
матерњи језик јер је основа, суштина народног бића, без чега нам нема опстанка. 
Тај стари запис од пре осам векова непогрешиво открива начин како се на историјској 
ветрометини поступа са малим народима да им се једног дана затро сваки траг. Велики, 
познато је, увек желе да прогутају или бар претопе мале, а нема бољег средства од 
растакања и уништавања њиховог језика. Јер, као што видовито рече Немања, народ 
може да избуги битку, да претрпи тежак пораз у рату, али кад-тад, иапк, устаје на ноге. 
А кад изгуби своје главно својство – језик, своје биће, по чему се разликује од других, 
нема му спаса и нестаје са историјске позорнице. 
Данас смо сви сведоци агресивних страних утицаја који у нашем језику делују заиста 
разорно. Погледајмо колико се нерграпаних и у суштини непотребних израза, поготово 
из енглеског, одомаћило у свакодневном говору. Колико смо само лепих и прикладних 
домаћих речи запоставили, без милости отурили иако су део нашег бића, нашег живота 
и пригрлили туђе које често чак не разумемо. Узмимо обичан пример. Читајмо само 
натписе на радњама у било којем граду (данас су то све неки дисконти, бутици и тако 
даље) па ћемо видети колико смо огрезли у скоројевићкој жељи да што више и без 
преке потребе опонашамо иностранство и што пре заборавимо ко смо и одакле смо. А 
да не помињем шта нам све стиже преко телевизије, филма, музике ... 
Зато су опомене, као што је ова Немањина из давних времена, добродошле да се мало 
отрезнимо ако, можда, већ није касно. 
А „Илустрованој“ хвала што нас је подсетила на умне речи једног нашег владара, 
свесног опасности које прете његовом народу. Мислим да су странице вашег листа 
право место да се чује овај глас из давнина јер сте, као мало ко, деценијама истрајавали 
у тешкој борби за опстанак и неговање нашег језика – Милан Станић, Смедерево 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

I 
 

1. Може да утиче на одабир места путовања. 
2. У Тунису у месту Малтмат. 
3. Филм није снимљен ту, али гледаоци верују у митски значај тог места и радо 

посећују Африку. 
4. Да ли је филм снимљен у прилог туризма, или због што већег прихода од 

улазница. 
5. Да су Арапи терористи, а Италијани најбољи љубавници. 
6. Жељу за путовањем, упознавањем филмског света. 
7. Одредница која се зове туризам. 
8. Од 1312. године одлуком цркве да се установе катедре за оријенталне језике и за 

грчки. 
9. За време врхунца колонијализма у 19.веку. 
10. Први трагају за аутентичним искуствима, а туристи се воде оним што им нуди 

агенција. 
 
II 
 

11. тропских 
12. медицинске 
13. смола 
14. гориво 
15. нафте 
16. за дизел моторе 
17. погонско гориво 
18. прикупљање 
19. сакупити 
20. Стручњаци 
21. проблем 
22. препреку 
23. уништавања 

 
 
III 
 

 тачно нетачно 
24. X  
25.  X 
26. X  
27.  X 
28. X  
29.  X 
30. X  
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az 
egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen 
szempontok segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes 
értékelési szempontnál újra kell olvasni. 
 Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
 
 
ELSŐ FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 

Összesen 10 pont 
 
 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
 
Tartalom és szöveghossz 
 
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott 
szituációban lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 
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Nyelvhelyesség 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel –e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak, 
• megfelel –e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak. 
 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
 
MÁSODIK FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 3 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvtan, helyesírás 4 pont 

Összesen 20 pont 
 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Tartalom 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat. 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
Formai jegyek és hangnem 
 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. 
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Szövegalkotás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
Szókincs, kifejezésmód 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak, 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
 

 
 

 
 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 
 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a 
szempont sorszámának megadásával: 
• bekarikázott szám = teljesített tartalmi szempont 
• hiányjel + szám = nem tárgyalt tartalmi szempont 
• szám + mínuszjel = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető, de 

érintett tartalmi szempont. 
 
Formai jegyek és hangnem 
 
A teljesítés minőségét mutató jelek: 
• betű = az adott formai jegy teljesítése helyes 
• hiányjel + betű = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy 
• aláhúzott betű = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy 
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Szókincs, kifejezésmód 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
• L = lexikai hiba 
• ÉL = értelemzavaró lexikai hiba 
• É = értelemzavaró hiba 
 
A szövegben használt jelek? 
• aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
• aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő hiba 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
• G = nyelvtani hiba 
• ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba 
• É = értelemzavaró hiba 
• H = helyesírási hiba 
 
A szövegben használt jelek: 
• aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
• hiányjel = hiányzik egy szó 
• nyíl = szórendi hiba 
• aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 


