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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg.  A feladatmegoldás során – ott ahol a szöveg 
válaszként teljes mondatot igényel – választható a cirill vagy latin betűs írásmód. 
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I Прочитајте текст и одговорите кратко на постављена питања! 
 

Краљ је мртав, живео краљ 
 

Пре 35 година 16. августа 1977. у свом дому „Грејсленд“ у Мемфису, преминуо 
је Елвис Присли, легендарни певач и „краљ“ рокенрол музике. Ових дана, низом 
манифестација на неколико различитих локалитета у САД и појавом нових робних 
производа на тржишту, обележава се годишњица његове смрти.  

Крајем јула у Хонолулу, главном граду Хаваја, градоначелник овог града 
Мулиуфи „Муфи“ Ханеман открио је бронзану скулптуру Елвиса у природној 
величини. Споменик је подигнут у знак сећања на концерт који је Елвис одржао на 
овом пацифичком острву јануара 1973, упамћен по томе што је био први музички 
догађај у историји који је телевизија преносила директно преко сателита.  

Ово је био повод и да пенсилванијска кондиторска индустрија „Рис“ избаци на 
тржиште специјални „Елвис куп са путером од кикирикија и кремом од банане“, који ће 
бити у продаји до краја ове године, а могуће га је набавити у „стандардној“ и „кинг“ 
величини.  

И реномирани произвођачи превозних средстава на свој начин обележавају овај 
јубилеј: култни „Харли Дејвидсон“ обрадовао је поклонике двоточкаша избацивањем  
серије од 35 уникатних „Елвис Присли“ мотора, креираних на основи модела FLH из 
1957, којег је, својевремено, возио и „краљ“. Сви купци овог мотора добиће на дар и 
слику и скулптуру. У истом духу, орогинални модел „кадилака“ из 1957, који је био 
неизоставни део „краљевог“ возног парка, биће трансформисан у тркачку машину са 
перфомансама данашњих аутомобила.  

Филмске куће „Ворнер“ и „Парамаунт“ на тржиште су избациле целокупан 
Елвисов филмски опус на DVD формату. Едиција садржи делукс верзије Елвисових 
филмова „Heartbreak Hotel” и „Jailhouse Rock”, док ће филм „This is Elvis” први пут 
бити доступан у овом формату.  

Централни догађај обележавања „краљеве“ смрти десиће се у Мемфису од сутра 
па до 19. августа када се традиционално одржава „Елвисова недеља“. Мноштво 
манифестација део су овог догађаја: од пројекција „краљевих“ видео и аудио снимака и 
живе свирке праћене спектакуларним ватрометом којим се „недеља“ свечано отвара, 
преко традиционалног „бдења са свећама“ које почиње у ноћи између 15. и 16. августа, 
до разних других садржаја као што су изложба Елвисових фотографија и концерти 
извођача чија је музика под доминантним утицајем Елвисовог стваралаштва. Посебна 
посластица зa посетиоце биће одржавање финалне вечери „ултимативног Елвис-
такмичења“ на коме ће се након 25 прелиминарних рунди одржаних широм света 
најбољи међу више од хиљаду учесника борити за ласкаво признање најбољег 
Елвисовог двојника. Онима којима то није по укусу остављена је могућност да уживају 
у концерту на коме ће звезда бити „краљ“ путем савремене видео технологије, кога ће 
на сцени пратити оркестар и бројни извођачи из његовог доба.  

Многе личности из Елвисовог живота биће присутне на овом догађају, 
укључујући и његову бившу жену Присилу, дугогодишњу председницу „Елвис Присли 
ентерпрајз“ корпорације и најзаслужнију за претварање успомене на „краља“ у врло 
исплатив бизнис. Ништа није препуштено случају, а организатори не сумњају у 
масовну посету „краљевих“ поштовалаца са свих тачака на планети.  

М. Николић 
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Питања 
 
1. Који догађај се обележава на разним манифестацијама у САД? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Колика је велика скулптура Елвиса у Хонолулу? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Зашто је баш овде подигнут споменик?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Како се сећају „краља“ произвођачи превозних средстава? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. На који начин обележавају годишњицу филмске куће „Ворнер“ и „Парамаунт“? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Како се традиционално отвара „Елвисова недеља“ у Мемфису? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. За шта се боре учесници „ултимативног Елвисовог такмичења“? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. У колико рунди, и где се одржава ово такмичење? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. На који начин могу пратити овај догађај они који нису присутни? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Ко је председница корпорације „Елвис Присли ентерпрајз“? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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II Прочитајте текст о пештанским данима Николе Тесле. На назначено место 
упишите изостављене делове реченица да се прaвилно уклапају у сaдржај текста. 
Наћићете их у неправилном редоследу испод текста. Узорак је (0).  
 

Милош Ћоровић: Писма из Будимпеште 
Теслини пештански дани 

 
Од наших људи сваки је оставио неки свој печат у овом граду 

....................................(0), који је својом лепотом привлачио не само појединце као што је 
Ђока Дунђерски већ и неке људе који су овамо долазили сасвим другим поводом. 
Једног од њих ....................................(11) и теревенке, већ наука чији су домети допирали 
до светских врхова. Била је 1892. година, када се млади инжењер Никола Тесла, родом 
....................................(12) Смиљана, нашао у Будимпешти и запослио у 
....................................(13), где је руководио изградњом градске телефонске мреже.  

Свом страшћу научника тада се бацио на проучавање телефоније да би на том 
пољу остварио свој изум који је први пут коришћен приликом преноса Еркелове опере 
„Јанош Хуњади” (Сибињанин Јанко) из Националног театра у концертну дворану 
„Вигадо” на обали Дунава. Будући да у Аустроугарској није у то време постојао 
....................................(14), Тесла није патентирао свој први изум из области телефоније.  

Касније када је на другим доменима постигао велике успехе, једном приликом је 
изјавио да је поносан на оно што је у области телефоније остварио у Будимпешти. Тај 
проналазак састојао се у усавршавању пријемника телефонског апарата – 
електромагнетног телефона коме је повећавао број магнета и изменио место у односу 
на мембрану.  

Како пише у својој књизи Жељко Сарић, веома посвећен изучавању целокупног 
Теслиног дела, млади српски научник је већ у мађарској престоници патио 
....................................(15)  на спољне надражаје. У књизи ....................................(16), 
Тесла записује како му затутњи у уху звук слетања муве на стотину метара даљине или 
тандркање кочија које су пролазиле на неколико миља далеко од њега. Звиждук 
локомотиве удаљене 20-30 миља „затресао би клупу или столицу на којој сам седео 
тако јако да ми је нанесени бол био неподношљив…” Тесла је ову велику 
преосетљивост сматрао својим ....................................(17), али су му лекари рекли да је 
тај феномен код њега у ствари болест, јединствена и неизлечива.  

Тесла је 1892. године на чудесан начин дошао до открића обрнутог магнетног 
поља шетајући једним будимпештанским парком, заједно са својим пријатељем 
Анталом Сигетијем. Волео је поезију и многе стихове Гетеовог „Фауста” 
....................................(18). У тој шетњи са својим пријатељем застао је за тренутак, 
очарао га је залазак сунца и према опису биографа Сарића, застао је, укочио се, а нека 
дивна беличаста светлост из неких непознатих даљина засијала је обливајући цело тело 
и полако нестајала иза разгранатих крошњи парка… „Стојим збуњен, не говорим 
ништа, у мени нешто ври и ....................................(19) пролази ми телом. Ја и даље 
стојим, опчињен, укочен, збуњен… Прену ме из тих мисли дрмусање мог пријатеља 
Сигетија видно уплашеног: 
– Никола, Никола, је ли ти лоше, кажи нешто, идемо, идемо код лекара… Зграбих у 
трену гранчицу која беше пала поред оближњег дрвета, мисли се роје, слике пролазе 
испред мојих очију, ....................................(20), брзо, брзо морам забележити, записати, 
све се мути у ковитлацу магле, блесак светлости и са њим нове слике оштре попут 
камена, пролазе дијаграми, читави мотори, машине раде бешумно. 

(СНН) 
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на обали Дунава (0) 
 
 
 

из личког села 

нису занимали проводи 

закон о патентима 

телефонској централи 

„моји проналасци“ 

од превелике осетљивости 

природним даром 

нека дивна струја 

знао је напамет 

то је оно о чему сам сањао 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Max. Elért 
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III Прочитајте текст о славном научнику Михаилу Пупину и заокружите 
правилан одговор! 
 

Михаило Пупин – од сиромаха до научника 
Нападан и хваљен, уздизан и куђен 

 
O животу и делу Михајла Идворског Пупина (1858-1935), угледног научника, 

писца и јавног радника, писали су многи, знани и незнани, странци и домаћи људи, 
стручњаци за електронику, физику, хемију, али и историчари, социолози, демографи. 
Пупин је оставио иза себе веома хваљено и више пута штампано и код нас и у свету, 
дело, заправо сведочанство о свом животу, раду, научним достигнућима. На први 
поглед, изгледа да нема много новога да се дода ономе што је већ написано или 
изговорено. 

Међутим, није тако. Разноврсне делатности и настојања Пупина, као водеће 
српске личности у САД, додирнута су фрагментарно, делимично, без довољно 
познавања постојеће грађе, а његове активности, полемике, иницијативе, сукоби са 
појединим личностима и организацијама остали су мање-више непознати. Његова 
делатност као почасног генералног конзула Краљевине Србије у Њујорку, полемике са 
службеним и неслужбеним представницима Аустроугарске, изјаве и говори објављени 
у „Њујорк тајмсу” и другим листовима остали су готово непознати и неискоришћени за 
писање његове биографије. Скоро сасвим непозната остала су и Пупинова настојања, у 
позним годинама, да помогне свом родном крају.  

Све то указује на нужност да се у светлости новооткривене грађе преиспитају 
различите стране и видови његовог национално-политичког рада у раздобљу од 1908. 
године, кад се појавио на политичкој сцени међу Србима у САД, до 1935. године, када 
је умро у дубокој старости.  

У тим годинама, поред својих многобројних делатности професора Колумбија 
универзитета у Њујорку, истраживача, председника или члана различитих научних 
друштава у САД, Пупин је био председник или члан многих српских националних 
организација, удружења, одбора, друштава, као и иницијатор њихових активности. Био 
је нападан и хваљен, уздизан и куђен, биран и смењиван; за неке је био контроверзна 
личност, за друге недостижни идол.  

Као човек који је остварио „амерички сан”, уздижући се од сиромашног 
усељеника до угледног научника, који је стекао богатство и углед у америчком 
друштву, изазивао је завист и мржњу оних који у томе нису успели. Иако велики 
патриота и српски националиста, Пупин је, за разлику од многих, био рационалан и 
одмерен, сигуран у себе и своје место, како међу српским усељеницима, тако и међу 
Американцима.  

За себе је говорио да је био Србин по рођењу, а Американац по образовању; 
прихватио је америчке вредности и схватања о демократији, људским правима, 
слободи, срећи. Ипак, то га није спречавало да чита српске народне песме и 
приповетке, да се позива на Доситеја Обрадовића, Карађорђа, Вука Караџића и друге 
великане српске прошлости. Његова америчка пословност, тачност и инсистирање на 
испуњењу преузетих обавеза збуњивали су многе.  

Србима, махом неуким, неписменим, лежерним и спорим био је недокучив, 
често далек, а опет близак јер је говорио њиховим језиком, спомињао јунаке из српске 
прошлости или указивао на сјајну будућност. (…) 

СНН - Д. Ж. 
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21. О Пупину су писали 
а) песници 
б) његови сарадници 
в) стручњаци за електронску физику 
г) његови ривали 
 
22. О њему је већ све написано. 
а) није тачно 
б) нема шта да се дода 
в) све је објављено у штампи 
г) делатност му је потпуно обрађена 
 
23. Нису познати 
а) његови проналасци 
б) приватни живот 
в) активности, полемике са неким личностима и организацијама 
г) његово српско порекло 
 
24. Био је 
а) амбасадор у Вашингтону 
б) емирант 
в) рођени Американац 
г) почасни конзул Краљевине Југославије у Њујорку 
 
25. Био је још 
а) познат новинар 
б) професор Колумбија универзитета 
в) лекар 
г) стручњак за телефонију 
 
26. Многи су га  
а) само хвалили 
б) само нападали 
в) сасвим запостављали 
г) и хвалили и кудили 
 
27. Био је члан  
а) многих српских организација 
б) америћког конгреса 
в) разних политичких организација 
г) културно-уметничког друштва 
 
28. Изазивао је  
а) обожавање код жена 
б) титулу српског националиста 
в) отпор код усељеника 
г) завист, мржњу оних који су далеко заостали за њим 
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29. За себе је говорио 
а) да је асимилиран Американац 
б) није задовољан својим достигнућима 
в) не прихвата америчке вредности 
г) да је по рођењу Србин, по образовању Американац 
 
30. Махом за неке мало образоване Србе био је 
а) сасвим непознат 
б) близак, јер је говорио њихов језик 
в) обичан усељеник у САД 
г) само један од америчких научника 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 10   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
  javító tanár 

 
 
    Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma
egész  

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  II. Nyelvhelyesség 

Azonosító 
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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 26.  8:00 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg.  A feladatmegoldás során – ott ahol a szöveg 
válaszként teljes mondatot igényel – választható a cirill vagy latin betűs írásmód. 
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I 
 Ставите именицу и придев у одговарајући падеж. Речи ћете наћи испод текста. 
 
 

Прихватите оно што имате 
 
 
Истраживања показују да срећни људи имају .............................................(1) и 

аспирације: они желе оно што могу постићи док несрећни никада не могу имати оно 

што желе.  

Такође, срећни људи знају како да избегну разочарења и како да приреде 

................................................(2). То је зато што стреме ...................................................(3) 

и срећни су кад их достигну. 

Професор Хосе де Јесус Гарциа Вега ..............................................(4) тврди да би људи 

требало да прихвате ствари онакве какве јесу. „Трошимо много времена жалећи на оно 

што нам се догађа, али то је губитак ............................................(5) и напора. Да бисте 

били срећни, нужно је да уживате у ономе што имате“.  

(СНН) 
 
умерено очекивање, угодно изненађење, реалистични циљеви, мексички Монтреј 
универзитет, скупоцено време  
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II  
Испред речи испод текста заокружите слова уз оне речи које се правилно уклапају 
у реченице по узорку (0)! 
 

Звона 
 
За звона се каже да су ....................................(0) део ....................................(6) живота и да 

га прате од рођења до судњег дана. А судбину многих црквених звона одредио је 

Младен Кременовић посветивши се ....................................(7) изради и постављању у 

звонике.  - Леп је то осећај кад ујутру устанем и помислим како 

....................................(8), у Канади, САД, у Аустралији, Европи, одзвања више од 400 

мојих звона – каже Младен ....................................(9) нас у ливницу са жељом да прво 

видимо како ....................................(10) да би разумели зашто с толико усхићења прича о 

....................................(11). 

Звона лијемо на традиционалан начин који се није мењао од 500 година, а 

....................................(12) у свим познатим ливницама у Европи. 

....................................(13) је предност што звона по изливању хладимо у земљи у Тополи 

која је географски у самом срцу Србије. У овом ....................................(14) постоји 

веровање да облик и лепоту звону дају веште руке и искуство мајстора, а душу и лепоту 

звука земља у којој се звоно хлади. Наравно, томе би требало додати и квалитет легуре 

бакра и калаја што већ спада у ....................................(15) тајне, добар прорачун броја 

титраја, боју и дубину тона, обраду спољне површине, јер је она значајна.  

(Печат) 
 
 
0. а) суставни  б) саставни   в) заставни   г) стални 
 
6. а) човечијег  б) људског   в) човечног   г) јудског 
7. а) њиховој   б) њиној   в)њеној   г) његовој 
8. а) целог света  б) цео свет   в) широки свет  г) широм света 
9. а) заводећи  б) уводевши   в) водећи   г) уводећи 
10. а) постају  б) обстају   в) настају   г) пристају 
11. а) о њим   б) о њима   в) о њој   г) о њему 
12. а) прима се  б) примењује  в) мењује   г) припема 
13. а) Наш   б) наши   в) Наша   г) наше 
14. а) нашем послу  б) нашим послу  в) нашој посли  г) нашег посла 
15. а) послане  б) пожељне   в) посаоне   г) пословне 
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III 
 У одломку интервјуа о Леонарду да Винчију дајемо вам десет речи у основном 
облику (номинативу). Упишите их на назначено место у одговарајућем падежу! 
 
16. краљ, 17. сељак, 18. човек, 19. друштво, 20. проблем, 21. размишљање, 22. он, 
23. рука, 24. шољица кафе, 25. питање 
 
 
 
Какав је Леонардо био као особа? О његовим се изузима много зна, о неким приватним 

аспектима врло мало.  

Леонардо се могао дружити и с ......................................(16) и са 

.....................................(17). Био је згодан, добро је изгледао и лепо се носио. Радо се 

дружио с ......................................(18), био је разговорљив, снашао се у сваком 

..........................................(19) без икаквих ........................................(20). Но његова 

интима, жеље, амбиције, најдубља .......................................(21) увек су остали негде 

скривени. У томе је био врло недоступив. Имао је другачији поглед на свет, што можда 

и данас можемо тешко разумети. ……..............................(22) није занимало ништа 

површинско. Занимала га је дубина. Вечно је постављао питање „зашто“? ако би сада 

Леонардо гледао мене и вас – ја ево држим у ..........................................(23) 

.....................................(24), ави слушате шта говорим и постављате 

....................................(25), снимате разговор на диктафон, он би питао – зашто је то тако.  
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IV  
Иза десет предлога доле наведене речи упишите у правилном падежу! 
 
 
то, свој, млад, слика, таква врста, он , хумор, ови обични, велика истина, то  
 
 
А љубав? Милсите да ју је икад доживео? 

Не, мислим да није, Није никада ни много писао о .................................(26). Рецимо, 

Микеланђело, још један великан уметности, писао је о ................................(27) 

љубавним осећајима. Леонардо никада није. Знамо да су га одређени осећаји везивали 

уз ......................................(28) Салеија (који му је послужио као инспирација за 

.......................................(29) Св. Јована Крститеља), али какви су заправо били њихови 

односи, то се нигде не може наћи.  

Мислим да Леонардо није био способан за ...................................(30) љубави. Пре бисмо 

могли рећи да је његов млади ученик био заљубљен у ........................................(31) јер је 

после његове смрти написао да му живот више никада неће бити исти као пре. 

Леонардо је био друштвен човек, био је забаван, имао је смисла за 

.......................................(32). Али његове жеље и снови били су различити од 

.......................................(33) земаљских. Желео је да дође до ..............................(34). 

Карактерно се можда променио када је схватио да његов живот за ..............................(35) 

није довољан.  

 
(Према Глобусу) 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 5   
II. feladat 10   
III. feladat 10   
IV. feladat 10  

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 26.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 

 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg.  A feladatmegoldás során – ott ahol a szöveg 
válaszként teljes mondatot igényel – választható a cirill vagy latin betűs írásmód. 
 
 
Добар дан! 

Сада почиње испит из разумевања слушања.  

Испит се састоји из три задатка. Чућете три звучна текста. Задаци у вези тога су у овој 

свесци. 

Задатке одвајамо музиком. Затим ћете чути поставку задатка. 

После имате један минут времена да прочитате задатак. 

Након тога чућете текст први пут.  

Следи вам време за решавање. 

Затим ћете чути текст други пут. 

На крају проконтролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 
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I 
Послушајте пажљиво текст о „Интерактивном буквару“  и одговорите на питања! 
 
1. Где и када се одржава „Пионеерс“ Фестивал?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Коме је Фестивал намењен? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Како се млади проналазач Владимир Коприч нашао на том престижном такмичењу? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. На чему је заснован његов пројекат? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Шта његов пројекат омогућава деци? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Којим компјутерским технологијама је прилагођен његов изум? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Чему служи „Интерактивни буквар“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. У чему помаже ђацима овај приступ коришћења најновијих технологија? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.  На који начин се постиже здравија радна средина за професоре уз помоћ овог изума? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. На којем језику и писму је осмишљен „Интерактивни буквар“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Може ли „Интерактивни буквар“ да се прилагоди латиничном писму и другим 

словенским језицима? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ко је учествовао у развијању методологије „Интерактивног буквара“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II  
Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 
 
13. Проклета Јерина била је  
а) српског порекла 
б) руског порекла 
в) грчког порекла. 
 
14. Називали су је Проклета Јерина због 
а) изградње града Суботице 
б) изградње града Смедерева 
в) изградње града Сомбора. 
 
15. Изградњу нове српске престонице народ је сматрао 
а) наредбом деспота Бранковића 
б) својом задужбином 
в) Јерининим хиром. 
 
16. Јеринина владавина била је 
а) сурова 
б) блага 
в) проклета. 
 
17. Народ ствара митове о појединим људима 
а) јер им је веома захвалан 
б) јер жели да им се одужи 
в) да их подсећају на нека времена. 
 
18. Радовима изградње је управљао  
а) Јеринин супруг деспот Ђурад Бранковић 
б) Јеринин отац Димитрије Кантакузин 
в) Јеринин брат Ђорђе Кантакузин 
 
19. Према легедни Јерину је отровао  
а) њен најмлађи син Лазар 
б) њен најстарији син Тодор 
в) њен брат Ђорђе. 
 
20. Јеринину смрт је у својој песми опевао песник 
а) Војислав Илић 
б) Бранко Радичевић 
в) Дејан Илић. 
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III 
 
Послушајте текст. Испуните таблицу по узорку (0), установите да ли тврдње 
одговарају садржају текста. 
 
0. Кафа (арапски: кахва) је напитак који се припрема кувањем пржених семенки биљке 
кафе. 
 
21. Ово пиће је популарно само у мало земаља света. 
22. Конзумација кафе проузрокује осећај свежине, будности. 
23. Постоји три начина припремања кафе. 
24. На Земљи се дневно консумира 1,5 милиона шољица кафе. 
25. Смртоносна доза кофеина за одраслог човека од 80 кила је 10 шољица кафе. 
26. Највећа доза кофеина која може да се пије без последица је 9 шољица кафе дневно. 
27. Једна таблета кофеина садржи исту количину кофеина као и две шољице кафе. 
28. Кофеин може да се добије и из листова чаја. 
29. Кафа не може бити узрочник убрзаног рада срца. 
30. Међу негативним дејствима кафе је пад концентрације и повећање депресије. 
 
 
 
 

 тачно нетачно 
0. x  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
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III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 12   
II. feladat 8   
III. feladat 10   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
  javító tanár 

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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programba  
beírt egész 
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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Fontos tudnivalók 

 
 
 
A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg.  A feladatmegoldás során – ott ahol a szöveg 
válaszként teljes mondatot igényel – választható a cirill vagy latin betűs írásmód. 
 
 
 
 
 
 
Добар дан! 

Сада почиње испит из разумевања слушања.  

Испит се састоји из три задатка. Чућете три звучна текста. Задаци у вези тога су у овој 

свесци. 

Задатке одвајамо музиком. Затим ћете чути поставку задатка. 

После имате један минут времена да прочитате задатак. 

Након тога чућете текст први пут.  

Следи вам време за решавање. 

Затим ћете чути текст други пут. 

На крају проконтролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 
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 „За вашу снагу и енергију.“ Свакодневно читамо у штампи и електронским 
медијама о успешном деловању разних мултивитамина. Ваш пријатељ вам пише о 
једном производу од којег очекује ублажавање стреса. Одговорите му у писму од 
120-150 речи у којем ћете га посаветовати. 
 
- Ваше мишљење о рекламама и ефектима оваквих производа,  
- Стрес је неизбежан од ужурбане свакодневнице,  
- Прековремени рад, недостатак одмора, недовољно спавање, саветујте му шетњу, више     
кретања, мање конзумације кафе...,  
- Слободно време у друштву пријатеља.  
Упозорите га да се уместо експериментисања обрати лекару.  
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II/A  

Напишите чланак од 200 до 250 речи у школске новине о телевизији новог доба.  

 
- Телеком компаније невероватном брзином нуде све савременије начине гледања 
телевизије,  
- Најновији електронски изуми,  
- Гледање телевизијског програма на интернету и мобилном телефону,  
- Предности нових услуга и етикета њихових кориштења.  
- Изнесите мишљење о користи нових изума за обичног гледаоца и пословног човека.  
 
 
II/Б  
Напишите пријатељу писмо од 200 до 250 речи о посети позоришне представе 
једног театра из Србије.  
 
- Ваш доживљај, глума, режија, слика позорнице...,  
- Значај оваквих позоришних тенденција,  
- „Култура без граница“,  
- Допринос усавршавању вашег знања српског језика.  
- Сумирајте укратко ваш став о мултикулуралности. 

Знак изабране опције упишите у квадратић!    
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I. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

I. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
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 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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