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I Прочитајте део разговора са директором Народне библиотеке Србије и 
одговорите на питања! 
 
 
Пројекат „Српска дечја дигитална библиотека“ Народне библиотеке Србије нашао се 
међу 11 најбољих светских библиотечких пројеката на недавно одржаном светском 
самиту Информатичког друштва. Међународна библиотечка асоцијација (ИФЛА) је том 
приликом показала како без библиотека није замисливо ни глобално ни локално 
информатичко друштво. Савремено друштво је, међутим, незамисливо без дигиталних 
библиотека.  
НБС је једна од три светске библиотеке коју нуде корисницима директно преузимање 
јединица различите врсте (дигитализованих књига, ретких рукописа, часописа, чланака, 
географских карата, музичких звучних записа) из каталога на веб-сајту. 
У питању је паневропски пројекат библиотека који превазилази границе европских 
земаља, у коме се поред девет најразвијенијих од недавно налазе библиотеке још три 
земље, а међу њима и НБС. Пуноправни члан и партнер у изградњи овог пројекта, НБС 
је постала, пре свега, по стручним предиспозицијама и компетентности. Уједно, Сретен 
Угричић, директор ове установе, постао је члан Управног одбора пројекта, што је равно 
томе да се управник било које економске или политичке институције у Србији нађе у 
руководству неке европске организације. Планирано је да се све 43 земље, чланице 
Савета Европе, а уједно и Конференције националних библиотека, постепено укључе у 
пројекат ТЕЛ. Један од основних принципа пројекта је његова мултикултуралност 
заснована на мултијезичности, па ће свим корисницима бити омогућен равноправан 
приступ, чак и ако не знају страни језик. Српски корисници ће већ у наредне три године 
моћи да приступе каталогу европске електронске библиотеке на српском језику и на 
ћирилици и да добију податке о публикацији која их занима из свих европских 
националних библиотека. Господин Угричић о томе каже: 
- Преко нашег електронског каталога можете да преузмете 2000 публикација, можете да 
их штампате од корица до корица или преснимите. У свету постоји иницијатива да се 
што више књига у електронском облику нађе на интернету. Рецимо, највећи светски 
информациони интернет сревис „Гугл“ склопио је споразум са неколико светских 
библиотека за дигитализацију милиона књига, пре свега енглеског говорног подручја. 
Оне ће ускоро бити доступне преко „Гуглових“ сервиса и сајтова тих библиотека. 
Мислите ли да у будућности неће бити потребе за постојањем класичних 
библиотека? Да ли су им дани одбројани? 

- Мислим да су библиотеке кроз историју цивилизације показале да су врста која 
одолева и у свим променама проналази смисао постојања. Тако ће бити и са 
овом технолошком иновацијом. У библиотеци књиге добијате уз симболичну 
чланарину, а интернет плаћате. То ће бити, чини ми се, кључна разлика, која ће 
омогућити опстанак библиотека. Са друге стране, сигуран сам да ће библиотеке 
умети да искористе све технолошке иновације и да ће пронаћи потпуно нове 
сервисе за кориснике као незаменљив извор знања. Уосталом, подаци говоре да, 
од појаве интернета, продукција штампаних издања у свету не да не опада, него 
енормно расте. У смислу културног напретка занемаривање читања књига 
деловало би негативно на младе генерације. 

За колико би година могао да профункционише систем електронских библиотека? 
- У стратешком развојном плану НБС први задатак је пун електронски каталог. 

Половина фонда је још увек на лисним каталозима. Када свих пет милиона 
јединица убацимо у електронски каталог, онда можемо да тежимо да се свака од 
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тих публикација у целости може преузети на Интернету. Трудићемо се да у 
наредних пар година склопимо уговор са „Гуглом“, „Амазоном“ или 
„Мајкрософтом“, тако да ће садашњих 2000 публикација НБС на интернету за 
пет година нарасти, надам се, на два милиона. 

 
(Српске народне новине 12. јануар 2005.) 

 
 

I Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања! 
 
 

1. Који српски пројекат се налази међу 11 најбољих на свету? 
 
....................................................................................................................................................... 
 

2. Шта је доказано на самиту информатичког друштва у вези са 
библиотекама? 

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

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

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

 
3. Шта значи паневропски пројекат библиотека? 

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

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

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

 
4. Шта је један од најважнијих принципа тог пројекта? 

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

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

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

 
5. Шта нуди корисницима НБС (Народна библиотека Србије) ? 

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

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

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

 
6. Зашто је важна мултикултуралност овог пројекта? 

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

....................................................................................................................................................... 
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7. Шта каже директор о будућности класичних библиотека? 

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

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

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

8. У чему је кључна разлика између електронских и класичних библиотека? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
9. Да ли се смањио број штампаних издања у свету појавом Интернета? 

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

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

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

 
 

10. Колико времена треба да у НБС све публикације пређу на Интернет? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

 
Укупно:  

 
 
 
II  Читате текст о једној фудбалској утакмици. Одељци и реченице текста су 
измешани. По узорку (0) у квадратић испод сваког одељка упишите слово по 
азбучном реду тако да би текст добио потпуни смисао. 
 

(0) Не знам да ли неко од вас тако виче, али сасвим сигурно знам да то није лепо јер 
у оба тима играју спортисти, они се понашају на спортски начин, 
интелигентно и опрезно према супарнику. 

 
Б 

 
11. И зна се: бољи ће победити. Спортисти оба тима желе да задовоље гледаоце, а то 

је у спорту сасвим природно. 
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12. А оно „уа“ – срамота је да се чује међу правим љубитељима спорта. То је 
увредљив повик који ни један спортиста не заслужује када се спортски понаша. 

 
 

13. „Напред наши, уа ваши!“ – вичу неки навијачи док гледају како се њихов и 
противнички тим боре за победу. 

 
 

14. Али није лепо кад играчи „ударају“ један другог. Исто тако није лепо ни кад 
навијачи „ударају“ играче противничког тима повиком „уа“. 

 
 

15. Свако од њих се труди да игра што боље, да покаже своје спортске вештине. у 
оба тима су играчи који настоје да са што више спремности победе противника. 

 
 

16. Навијачи се осећају као да и сами играју када навијају за свој тим. То је лепо. 
Они својим навијањем бодре играче. 

 
 

17. То су гледаоци који су дошли на утакмицу да се праве важни. Прави љубитељи 
спорта ће и побеђеном тиму аплаудирати, а сви играчи ће одговорити: „Здраво, 
здраво, здраво!“ 

 

 
18. Има гледалаца који увек звижде побеђенима, па чак и своме тиму. То нису 

искрени љубитељи спорта. Звиждање изражава незадовољство. 
 

 
19. Па, зар им онда треба викати „уа“ ? Треба аплаудирати и играчима за које ми 

навијамо и играчима противничког тима. То је спортски. 
 

 
20. Прави спорташи се учтиво понашају. Они су достојанствени и воле другарство. 

Њима није угодно слушати своје навијаче како вређају њихове другове – играче 
противничког тима. Тиме су увређени и они. 

 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
          

 
 Укупно:  
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III Прочитајте пажљиво текст и довршите већ започете реченице по смислу. 
Реченице нису дословно преузете из текста, и ви можете користити своје речи. 
Узорак је (0). 
 
За врбе су везане многе легенде и приче, а издвајамо ону која каже да је једног пролећа 
мачка омацила много мачића. Човек на чијем је имању живела закључио је да их је 
превише, па их је, онако мале и беспомоћне, однео и бацио у оближњу реку. Мама-
мачка одјурила је за њим и покушала да их спасе, али река је била сувише велика и 
брза. Несрећна мати дозивала је своју дечицу, а она су се слабашним гласовима 
одазивала. Сведоци невоље – врбе које су расле уз реку – биле су дирнуте, те су 
спустиле своје нежне гране у воду и тако су сви мачићи били спасени и ушушкани у 
сигурност врбиних крошњи. У спомен на тај догађај врбине гране оспу се сваког 
пролећа „мацама“. 
Мацама се оспу гране врсте Salix nigra чије је стабло покривено црном кором, а род 
врба под заједничким латинским називом Salix обухвата око 170 врста. Поменућемо 
само још неке: Salix alba – бела врба која расте уз водене токове широм Европе, Salix 
purpurea – црвена врба или ракита која расте и уз воду и дуж путева и Salix babylonica – 
жалосна врба која се убраја у украсно дрвеће. Врбе су листопадна врста и расту до 25 
метара у висину, а гипке гране лично се спуштају и чине крошњу која заузима око 
десетак метара у пречнику. На планинама врбе расту као грмови, а у хладним 
пределима као патуљасти грмићи приљубљени уз само тло. 
Врбе „воле“ влажно земљиште и изложеност Сунчевим зрацима бар током половине 
дана, али расту и у мочварама и на песковитом тлу, као и на иловачи. У друштву другог 
растиња напредују, али су врло осетљиве на загађења. 
Људи од давнина другују с врбама. Од њених грана плеле су се корпе, од коре су се 
справљали лекови, а користили су је и у многим верским обредима. Рецимо и то да се 
палице за крикет праве од беле врбе. Врба има симболику и у религији. „Врбица“ пре 
Ускрса – ношење и освећење врбиних гранчица наговештава васкресење, односно 
обнову живота. 

(Политикин забавник) 
 
 

0. Према једној легенди о врбама једна мачка је омацила 
много мачића. 

21. Домаћин је сматрао  
22. Мама-мачка је тужно  
23. Врбе, сведоци догађаја су спустиле 

гране у реку и 
 

24. Заједничко име свих врста врба је  
25. Због ове легенде у пролеће на врбама  
26. Та врста дрвећа спада у  
27. Врбе на планинама  
28. Висина неких врста може да достигне  
29. Људи су некада од врбиних грана  
30. Од врбине коре  

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

          
 

Укупно:  
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 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!   
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I  На назначено место ушишите глаголе у одговарајућем облику по узорку (0). 
Основни облик глагола наћи ћете на маргини. Пазите на број, лице, време и начин 
глагола! 
 
Људи су одувек знали да без Сунца не ................ (0) живота на земљи. 

Људи су одувек знали да без Сунца не би било живота на Земљи. 

бити 

Знајући колико је Сунчева светлост важна, научници су је испитивали и 

трудили се да је разложе. Први је у томе ......................................... (1) 

Исак Њутн, познат као зачетник модерне физике. У шали се прича да би 

он, можда остао непознат да није било случаја. ..................................... (2) 

под јабуком и један њен плод му је пао на главу. Тада је почео да 

размишља зашто Земља привлачи све предмете. Размишљајући, 

.............................. (3) огледе и радећи математичке прорачуне, 

..................................... (4) закон гравитације. 

Да није било другог случаја, можда не ...................................... (5) 

преламање светлости. Једном је посматрао Сунчеве зраке који су 

пролазили кроз узак отвор на прозору. Том приликом Њутн је угледао 

све боје дуге. До тада је ту игру светлости виђао само на небу, а сада 

.................................. (6) у соби надохват руке. Кад погледамо у 

огледало, светлост се опет игра са нама. У наше очи стиже обрнута 

слика предмета које посматрамо. Нама она изгледа обична све док не 

пробамо да читамо слова која ....................................... (7). Да нам наука 

није објаснила одбијање светлости ........................................ (8) зашто су 

слова обрнута. Различите светлосне појаве ....................................... (9) 

захваљујући оку, органу вида. За нас је око црно или плаво, весело или 

тужно. За медицину и оптику, науку о светлости, оно је природни 

оптички апарат. Те две науке се баве изучавањем ока. 

.......................................................(10) људима са оштећеним видом. 

Захваљујући обема наукама, многи који би били у вечитом мраку могу 

да се радују светлости. 

успети 
 
седети 
 
изводити 
 
открити 
 
приметити 
 
бити 
 
огледати се 
 
 
не разумети 
 
примећивати
 
помагати 
 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2007. május 24. 
0622 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
II У овој рецензији Ласла Вегела наћи ћете десет именица женског рода на 
сугласник. Испишите их! 
 

Гогољев Ревизор у режији Дејана Мијача 
 
 

 У новој представи Дејана Мијача било би тешко набројати најзначајније 
вредности прецизно и брижљиво компонованих сцена у којима су управо на 
импозантан начин дошла до изражаја уметничка строгост и економија сценског језика. 
Реч је о редитељу којем су познате готово све тајне сценског језика, и можда га баш то 
често спречава да се упусти у нове пустоловине. Али овај парадоксални недостатак 
издашно надокнађује непогрешивим осећањем за поделу улога. 
 Драмско позориште је овога пута показало да је у стању да иступи као ансамбл 
јединствене, ударне снаге. У Ревизору готово да и нема слабог глумачког места. И 
показало се, изнова, да нема малих и великих улога ... 
 То је уједно и европеизација нашег театра на нивоу глумачких креативности. 
Али већ ако истичемо глуму, треба указати на неколико конкретних примера. 
 На првом месту треба поменути младог Срђана Тодоровића у улози Хљестакова. 
Овај ревизор био је недужан, сасвим безопасан, изазовно једноставан и деликатно 
ироничан. Градоначелник Михајла Јанкетића је величанствени сплет страха, 
частољубивости, насилништва, немоћи – предочава оног типичног провинцијског 
моћника малог стила, који своју лењост, тромост маскира пркошењем. Могли бисмо 
наставити с вредновањем глумачких остварења, али претпостављамо да и ових 
неколико примера назначавају смер наше мисли: богате, разнобојне креације ће, у 
сваком случају, представи обезбедити популарност. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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III  Из текста су изостале речи које вам дајемо у основном облику. Упишите их на 
одређено место и у правилном облику. Редослед датих речи је неправилан. Радите 
по узорку (0)! 
 
 
варош, брег, камен, место, гробље, воћњак, столеће, хришћанство, туга, 
периферија, покојник 
 
Уз падине ................................ (0) 

Уз падине брегова (0) пењу се стрми и у песмама испевани сарајевски 

........................................... (21), а између њих се руше, као танке лавине снега, бела, 

многобројна, и тако карактеристична стара муслиманска ......................................... (22). 

Са сумраком који полагано пада, белина њихових надгробних 

............................................. (23) истиче се све јаче. Многи од тих танких и усправних 

нишана нагнуо се као да се спрема да легне у гроб и он, заједно са својим 

................................................ (24). На неким .............................................. (25) су ти 

нишани посејани тако густо и толико нагнути и испретурани да изгледају као класје 

замршено и поваљано ветром. 

Та старинска муслиманска гробља немају ничег од мрачне ......................................... (26) 

и језивости хришћанских гробаља. Муслиманско гробље заиста, није као 

.......................................... (27), суморно место на ....................................... (28) града, него 

саставни део живе слике једне ........................................ (29). Та гробља око Сарајева, са 

својим белим нишанима све више тону у земљу, умиру данас и сама, али спокојно и 

ведро, у достојанству и лепоти као што су умирали и бивали сахрањени, у току 

............................................ (30) они који у њима почивају. 

 
 

(Иво Андрић: Један поглед на Сарајево) 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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Максимално 30 бодова 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

A feladatokat kétszer hallgathatja meg. A második feladat másodszori meghallgatása 

részletekben történik! 
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I   Послушајте текст! Према узорку (0) установите да ли су дате тврдње истинитe 
или лажне. 
 

0. Моцартова опера „Фигарова женидба“ је на сцени перманентно, без 
престанка. 

 
1. Мика Јовановић каже да је представа трајала дуго јер није била скраћена. 
2. Драго му је што се представа допала његовим пријатељима. 
3. Певао је и међу публиком на гледалишту. 
4. Овај његов поступак је запрепастио публику. 
5. Искуство певања је стекао певањем на естрадним приредбама. 
6. Мики никада не касни, већ сатима пре представе је у позоришту. 
7. Не воли вежбање, распевавање, зато вежба само недељно два-три пута. 
8. Певао је на разним језицима, али највише воли да пева на српском. 
9. Плаши се да ће каријеру завршити истом улогом којом је и почео. 
10. Слободно време посвећује сину, риболову, пријатељима и псу. 

 
 

 тачно нетачно 
0.  X 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
 

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

 
Укупно:  

 
 
 
II   Послушајте текст и одговорите кратко на постављена питања! 
 
 
11. Од чега се састоји опрема за голф и отприлике колико кошта? 
 
.......................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
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12. Шта је мислио о играчима голфа Србин из Македоније? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
 
13. Како му се променило мишљење о том спорту? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
14. Да ли њему и његовом друштву смета невреме да играју голф? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
15. У „колико земаља“ живи сада много људи из села Вратница? Шта је томе 
разлог? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
16. Шта карактеристише српски говор исељеника из Врaтнице? Зашто? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
17. Када је први Ватричанин дошао у амерички Детроит? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2007. május 24. 
0622 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

18. Како је учествовао у Првом светском рату? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
19. Како живе поменути исељеници, какав им је стандард? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
20. Како проводе слободно време? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
          

 
Укупно:  

 
 
 
 
 
 
 
III  Послушајте текст. Допуните реченице изостављеним речима по узорку (0). 
 

 
ПРВИ КОСМОНАУТ 

 
 

Кад наши потомци буду писали историју света, они ће 20. век моћи назвати крилатим 
столећем – јер је .................................................. (0) да оствари хиљадугодишњу машту: 
уздићи се изнад земље, полетети ... 
 

(0) једино човеку 20. века успело 
 
 
Научна мисао и .................................................... (21) развијала се таквом брзином какву 

никаква машта није могла да предвиди. Године 1903. ..............................................(22) 
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авионом: браћа Рајт у САД. 1909. Француз Берлио први прелеће море између 

Француске и Енглеске. Тек пола века касније – тачно: 52 године након тога, совјетски 

космонаут Јуриј Гагарин је ...................................................... (23) облетео Земљу. Било је 

то ујутру 12. априла 1961. године. Јуриј Гагарин миран, поуздан и поносан на 

беспрекорни подвиг, овим се речима ......................................................... (24). 

-Домовина и ви мени првоме поверавате да изведем .................................................. (25). 

Ја вам срдачно ................................................... (26) и огромним напорима уложеним за 

израду васионског брода и за његову припрему за лет. Обећавам 

............................................. (27) како бих оправдао ваше поверење. Ако буде потешкоћа, 

дочекаћу их храбро и достојанствено. 

Сав је свет готово без даха очекивао ..................................................... (28). Да ли ће се 

вратити жив на Земљу први космонаут, или ће космички брод скренути с пута и 

беспомоћно кружити по орбити? Но, механизам брода је радио беспрекорно тачно. Кад 

се први космонаут приземљио у одређено време и на одређено место, у 13 часова по 

московском времену, телефоном је јавио у Москву: 

-Имам срећу да вас известим да је први космички лет .................................................. (29). 

Тим једноставним речима Јурија Гагарина започела је нова епоха у 

.............................................................. (30): ова епоха продора у васиону, која ће, можда у 

овом нашем веку завршити с упознавањем нових светова. 

 

 

 
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 10   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 10   

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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I Често одлазите у биоскоп и тамо, поред гледања филма, посматрате и понашање 
људи. Напишите излагање од 100 до 150 речи о културном понашању у биоскопу. 
 
 

- Пристојност и обзир на остале гледаоце; 
- Правила улажења у салу, заузимање седишта; 
- За време гледања филма избегавање „грицкалица“; 
- Понашање заљубљених, када у загрљају праве параван онима који седе иза њих; 
- Избегавање коментарисања филма и шушкања за време емитовања филма. 

 
Да ли је, по вашем мишљењу, често непристојно понашање последица што су 
традиционални биоскопи уступили место такозваним мултиплекс биоскопима. 
 
 

10 бодова 
 
 

II  Изаберите једну од следећих тема! 
 
A  Напишите излагање од 200 до 250 речи о вези туристичких путовања и 
тероризмa. Како утичу ови немили догађаји на провођење годишњег одмора? 
 

- Тероризам као честа појава у свету последњих година; 
- Желите да путујете у неку афричку земљу, али сте неодлучни; 
- Плашите се да вас тамо не затекне несрећни случај; 
- Понекад сте мишљења да човек нашег доба нигде није у потпуној безбедности; 
- Прети ли, по вашем мишљењу, тероризам у нашој земљи? 

 
Изнесите став о свакодневним вестима на телевизији о оваквим акцијама, и како 
реагујете на њих. 
 
 
Б  Напишите писмо од 200 до 250 речи пријатељу о систему пријемних испита у 
Мађарској. Придржавајте се формалних правила писма! 
 

- Систем двостепеног матурског испита и његова веза са студирањем; 
- Систем бодовања: систем донетих, стечених и додатних бодова (напр. испит из 

страног језика); 
- Избор струка и смерова према интересовању кандидата; 
- Државне установе и оне у којима се плаћа школарина; 
- Такозвани „модерни“ смерови. 

 
Како сте се ви одлучили? 
 

20 бодова 
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jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész  7 / 8 2007. május 24. 
0622 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész  8 / 8 2007. május 24. 
0622 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
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