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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 feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs  
 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs  
 
írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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I  Прочитајте текст и одговорите кратко на питања! 

У Србији највише има – Јовановића 

Више од десет одсто становника Србије носи једно од десет најчешћих 
презимена у нашој земљи. У бројевима то значи да Јовановића, Петровића, Николића, 
Марковића, Ђорђевића, Стојановића, Илића, Станковића, Павловића и Милошевића 
укупно има 717.000. 

Презимена у Србији настала су одавно, нека се помињу још у средњем веку, али 
тек у првој половини 19. века почела су да се записују у матичне и земљишне књиге. 

 Како Вук наводи, српски народ се једино у Црној Гори и Херцеговини звао 
старим презименима с колена на колено. Док се у Србији, Аустроугарској и областима 
Турске, где Срби живе, звао по очеву или материну имену. То је била препрека код 
вођења имовинских књига. Због тога су српске власти послале Стевана Грубовића и 
Сретена Поповића у Аустроугарску да „провиде” како се воде ове књиге. На основу 
њиховог извештаја  од 31. јануара 1851. да је основни услов увођења модерних 
баштинских књига да се чувају и поштују стара презимена. Пет месеци касније, исте 
године донесена је нова уредба, за установљење презимена код Срба. Од ових почетака 
до почетка 20. века у српским земљама је, због каскања администрације, трајао процес 
стабилизовања презименика – каже за „Политику” ономастичар др Михаило 
Шћепановић, професор Филолошког факултета у Београду. 

Међу десет најчешћих презимена којима „Политика” у сарадњи са Републичким 
заводом за статистику посвећује десет додатака, налазе се и три презимена – 
Станковић, Стојановић и Милошевић, која не воде порекло од календарских имена. 

– У презименима се управо крије систем именовања, име према датуму рођења, 
односно према свецу, црквеном празнику – наводи  Шћепановић. 

Први пут у централној Србији презимена су почела да се појављују у матичним 
књигама око 1835. године, а бележена су и у земљишним књигама – грунтовницама, 
објашњава за наш лист етнолог Мирослав Нишкановић са Етнографског института 
САНУ. У Војводини постоје документа која показују да су презимена записивана у 
званичне књиге и раније – још у 18. веку. 

Данас у Србији Јовановића има убедљиво највише – више од 120.000. Носиоци овог 
презимена, према статистичким подацима из Пописа 2011, најчешће се зову Драган и 
Милица. Последње место на листи најчешћих презимена заузимају Милошевићи којих 
у нашој земљи има око 43.000. Међу становницима Србије који носе једно од десет 
најчешћих презимена – највише је трговаца. Жене са неким од ових презимена 
најчешће рађају двоје деце, а нико од њих, баш као и остало становништво Србије, не 
могу се похвалити компјутерском писменошћу. 

 
Политика (06.02.2015.) 
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1. Која су најчешћа презимена у Србији?                                                                   
 _________________________________________________________________________  
 
 
2. Колико укупно има тих имена? 
________________________________________________________________________ 
 
 
3. Када су настала презимена у Србији? 
 _________________________________________________________________________  
 
 
4. Откада се уводе презимена у матичне књиге? 
 _________________________________________________________________________   
 
 
5. Према Вуку, где се српски народ једино звао старим презименима с колена на 
колено? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. По коме носе име у Србији, Аустроугарској и областима Турске, где живе Срби? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. Која српска презимена међу најчешћих десет не потичу од календарских имена? 
 _________________________________________________________________________        
 
 
8. Када су се почела појављивати презимена у централној Србији, у матичним књигама?  
__________________________________________________________________________ 
 
 
9. Какви подаци могу да се ишчитају из презимена? 
_________________________________________________________________      
 
 
10. Којим се занимањем баве у највећем броју ноциоци једног од најчешћих презимена 
у Србији? 
 _________________________________________________________________________   

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért 
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II  Прочитајте текст по узорку (0) на цртицом изостављена места упушите речи и 
изразе (налазе се испод текста у неправилном редоследу) који се по смислу 
уклапају у текст. 
 

Србија на туристичкој мапи света 

Предстојећи Међународни сајам туризма, који се од 19. до 22. фебруара 

_____________ (0) одржава у Београду, биће прилика да се Србија представи 

____________________ (11) света као земља погодна за инвестиције, пословне сусрете, 

конгресе, семинаре али и обилазак, одмор, рекреацију, ___________________ (12), 

шопинг и забаву. 

У том циљу организатори _________________ (13) да ће на сајму, у сарадњи са 

Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, 

Секретаријатом за привреду Београда и Привредном комором Београда, организовати 

низ тематских програма који ће нашу земљу представити као примамљиву туристичку 

дестинацију са богатим _________________ (14), природним потенцијалима и 

културним богатством. 

С обзиром на то да је туризам у Србији прогресивна привредна грана, да је у 

протеклој години остварен девизни прилив од око 1,1 милијарде долара, а број страних 

туриста порастао __________________ (15), велике су могућности и шанса да се наша 

земља успешно промовише и позиционира на туристичкој мапи света. 

Туристичка организација Београда ће са Секретаријатом за привреду града 

Београда и Привредном комором Београда _______________ (16) заједнички пројекат и 

сарадњу у области подстицања развоја руралног туризма. 

Богата туристичка понуда Београда континуирано ________________ (17), а на 

сајму ће се Београд промовисати као пословна "цитy бреак" дестинација. 

Под слоганом "Тасте Сербиа", последњи дан Сајма туризма, недеља 22. фебруар, 

___________________ (18) као свеобухватна презентација Србије и Београда у хали 4 

Београдског сајма.  

Тада ће посетиоци моћи да уживају у укусима и мирисима гастрономске понуде 

свих крајева Србије, као и београдских општина у оквиру заједничког наступа 

Као и предходних година, Сајам туризма обиловаће понудом бањског  

и здравственог туризма. 
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Овај сегмент туристичке понуде ________________ (19) домаћим туристима а 

све више и странцима и дијаспори, нарочито због примамљивих цена и боравка 

_______________ (20) традиционалног гостопримства. 

Вечерње  НОВОСТИ online (6.фебруар 2015.) 

 

 
одржава у Београду (0) 

су саопштили, осмишљен је, за 12 процената, интересантан је, се унапређује, 

адреналинске авантуре, етнолошким наслеђем, на туристичкој мапи, у амбијенту, 

представити 
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III  Прочитајте текст и у табелу, по узорку (0) упишите да ли су тврдње тачне или 
нетачне. 

Волонтери уче ђаке о штетности алкохола 

 У средњим школама, као и у седмим и осмим разредима основних школа у 
Војводини, ових дана почеће настава која није убележена у распоред школских часова – 
то су предавања о штетности конзумирања алкохола. За катедром ће, уместо 
наставника и професора, бити волонтери Црвеног крста Војводине. 
- У децембру прошле године организовали смо обуку за 25 волонтера наше 
организације, који ће кренути по школама у 14 војвођанских општина и пренети 
научено девојчицама и дечацима, девојкама и младићима, који, истраживање је 
показало, баш у овом добу први пут пробају алкохол – каже секретар Црвеног крста 
Војводине Лидија Риц Рихтер, некад и сама волонтерка, едукатор. 

- Међу волонтерима има највише студената медицине, али и других високошколаца, 
као и неколико здравствених радника. Они ће, пре свега говорити о превенцији 
алкохолизма. Предавања су употпуњена практичном наставом – вежбама, огледима, 
радионицама. Ђаци се стављају у различите ситуације, уче како препознати и како 
најбоље ваља збринути алкохолисану особу док не стигне помоћ. Раде се огледи попут 
оног са месом стављеним у алкохол, анализира се колико рекламирање алкохола у 
медијима и музици поспешује узимање алкохола и слично. 

 Предавања, имеђу осталог, садрже и податке да се у нашој земљи екцесивно 
опија 4,2 одсто младих између 18 и 34 године, а 6,9 одсто је склоно штетном или 
проблематичном пијењу. Процењује се да у просеку одрасле особе попију око 6,2 литра 
чистог алкохола годишње, односно 1,5 гр на дан. Али, у исто време чак 48 одсто 
становништва наше планете никад није пробало алкохол.  Едукатори преносе 
ученицима и да је алкохол глобално одговоран за 3,2 одсто укупне смртности светске 
популације, или 1,8 милиона људи годишње. Већина је настала као последица повреда 
изазваних хазардним и патолошким пијењем. Део едукације посвећен је здравственим 
проблемима насталим као последица претераног узимања алкохола. 

 Када је о ефектима алкохолне интоксикације реч ђаци ће сазнати да особа има 
0,03 промила  алкохола у крви након метаболизма угљених хидрата (једна лименка кока 
коле). Код 0,1-0,2 промила осећа се пријатност; од 0,2-0,5 промила настаје припитост, 
осећај пуноће у глави, умерена вртоглавица, говорљивост, еуфорија, трапавост у 
покретима, блискост са околином, неозбиљност у разговору; код 0,6-1,5 промила 
алкохола повећава се причљивост, срчани ритам, тетурање, гласно певање, а смањије се 
инхибиција и моторна координација; код 0,2-0,3 промила долази до губитка контроле 
над сопственим понашањем, погрешног расуђивања, мучнине, повраћања и 
дехидрације. “Црне рупе” у памћењу, емоционална лабилност, продужено време за 
рефлексне радње, конфузија и дезоријентација настају ако се има 0,3-0,4 промила. 
Отежано и испрекидано дисање, као и дубока анестезија и смрт настају са 4 и више 
промила алкохола у крви. 

Дневник (27. јануара 2015.) 
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  тачно нетачно

0.  У војвођанским основним и средњим школама започеће 
настава о штетности конзумирања дроге.  x 

21. Предавања ће да држе волонтери Црвеног крста Војводине.   

22. 
Млади први пут пробају алкохол у седмом, осмом разреду 
основне школе, односно у средњој школи. 

  

23. Међу волонтерима највише је лекара опште медицине.   

24. 
На тим предавањима ђаци се уче како пружати помоћ 
алкохолисаној особи. 

  

25. 
Врше се анализе о томе како рекламе утичу на 
конзумирање алкохола. 

  

26. 
Испитивања показују да је алкохол одговоран за 1,5 одсто 
укупне смртности човечанства. 

  

27. 
Едукација се бави и последицама претераног узимања 
алкохола. 

  

28. Код 0,1-0,2 промила осећа се пријатност.   
29. Код 0,2-0,3 промила долази до гласног певања.   

30. 
„Црне рупе“ у памћењу настају од 0,1-0,2 промила 
алкохола. 
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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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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 feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 

formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs 

írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 

 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 12 2015. október 16. 
1511 

Szerb nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
I  Задатак се односи на допуњавање датих реченица. На назначена 
места уз предлоге упишите одговарајуће облике наведених речи према 
узорку (0) 
 
Један од свима добро познатих напитака је чај. Постоји више врста чајева 

који се у називу углавном разликују по боји: познајемо црни, зелени, чак и 

бели чај. Највећа производња и извоз чаја у ... свету... (0) забележени су на 

далеком истоку, у Индији. Како једна древна кинеска легенда тврди, чај је 

пронађен случајно,открио ју је кинески цар током једног свог путовања. 

Тамо се углавном производи црни чај. Велика популарност овог 

освежавајућег напитка, осим у ....................(1) , влада у Великој Британији,  

која је била некадашњи колонизатор Индије, али и у 

................................................. (2) У англосаксонским земљама се чај 

традиционално пије послеподне у пет часова. Постоји више разлога због 

којих је чај и дан данас најпопуларнији топли напитак. 

Основни састојак од ............... (3) се добија чај јесте лист биљке чаја, који 

се подвргава сушењу и преради. После тог дугог, прецизног и 

компликованог посла, готови чај се пакује у украсне кутије, или се пак 

ставља у филтере, па затим у папирне кутије. 

Сви знају да чајеви могу имати лековита дејства, поготово ако се они праве 

од лековитог биља, на пример: камилице лечи упале, чај од липе смањује 

кашаљ, чај од нане смирује нерве итд. Научне студије доказале су да 

.................. (4) делује веома стимулативно и окрепљујуће на .....................(5) 

и помаже против ................... (6) и напорних телесних активности. 

Садашња истраживања Америчке здравствене фондације показују да чај 

садржи специфичне антиоксиданте и .......................................... (7)  који 

повољно утичу на здравље, смањују ризик од срчаних обољења, можданог 

удара и неких облика карцинома. 
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Постоје и воћни чајеви који делују освежавајуће на човечји организам, од 

њих су најпопуларнији чај од хибискуса и дивље трешње. Осим 

........................... (8) треба истаћи и то да он има веома ниску калоријску 

вредност, па га због ....................... (9) употребљавају и они који воде 

рачуна о ...................................... (10) физичке форме, телесној тежини и 

општем здрављу свог организма. Сумирајући горе наведене податке 

можемо рећи да ће се популарност чаја највероватније још дуго одржати  и 

да ће се многи људи освежавати или лечити тим напитком. 

(По тексту Блиц жена октобар 2014. ) 
Пример – 0: (свету) 
 
свет, чај, који, нервни систем, то, лековитост, Индија, други састојци, 
одржавање, умор, многе друге земље,  
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II  Овај задатак се односи на степеновање описних придева. Ставите у 
компаратив облике придева наведених у загради према узорку (0) 
 

 
(0)  ...Тврђи... (тврд) је челик од дрвета. 

 

Никада не веруј ............................ (глуп) (11) од себе. 

Наћићу .................................... (занимљив) (12) особу од тебе. 

Ко би рекао момче да си ти .................... (млад) (13) него ја? 

Што би се рекло: видеће се ко је ...................(добар) (14). 

Kупио је себи ...................... (широк) (15) панталоне да би изгледао 

.........................(танак) (16). 

Jужна њива је .................................... (плодан) (17) зато је и цена 

............................. (висок) (18). 

У Хоргошу кувају ................................. (љут) (19) рибљу чорбу. 

Нови боксер је .......................................... (борбен) (20) од претходног. 
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III  У задатку треба да се концентришете на правилан избор облика 
речи. Заокружите слово уз реч која се правилно уклапа у дату 
реченицу према узорку 0 
 
Још је давно .. В)... (0) да је књига најпоузданији пријатељ.  
 
У последњим деценијама све је више женских писаца и на подручју Републике Србије. 
Поред Светлане Велмар-Јанковић, добитнице НИН-ове награде, Исидоре Бјелице, 
омиљене списатељке многих, овај пут ћемо се упознати поступком писања, састављања 
и издавања књиге из уста једне наше такође веома популарне књижевнице Тајну 
..................(21) књиге поделила је са нама Љиљана Хабјановић Ђуровић, позната 
књижевница поводом ........................................ (22) сајма књига. Кад књижевница 
заврши ................... (23), проследи га лектору на читање. Кад он прочита, уноси 
исправке .......................................... (24). Између писца и лектора често долази до 
........................  (25). Добар лектор не ................ (26) само ...................... (27) грешку. 
Прави .............................. (28) примећује и грешке у стилу. Нови њен роман издаје 
.......................... (29) „Глобосино Александрија“, а ........................... (30) ће је моћи 
купити на Сајму.  
 

 

 А) Б) В) Г) 

0 рекнуто рекао речено речито 

21 настанака настанка настанку настанцима 

22 
Међународног 
београдског 

Међународна 
београдска 

Међународни 
београдски 

Међународном 
београдском 

23 рукописа рукоспис рукопис руком спис 

24 
са графитном 
оловком 

графитном 
оловком 

графитна оловка 
са графитна 
оловка 

25 сукобљавања сукобења сукоби сукобирања 

26 уочи уочава очава погледа 

27 словесну азбучну словцетну словну 

28 струковњак стручњак стручни стручан 

29 издавачна кућа кућа издања издавачка кућа кућа штампања 

30 читатељ читалаци читачи читаоци 
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IV  Задатак се односи на глаголски вид, на свршеност и несвршеност одређене 
радње. Упишите у реченице тачне глаголске облике према узорку 0 
 

(0) Њена другарица је упорно...куцала... (0) на вратима. (куцати) 
 

 

Јави ми се када будеш ................................... (31) свој реферат. (завршити) 

Милан је ....................................... (32) нови фотоапарат. (донети) 

Реци ми о чему ......................................... (33)? (размишљати) 

Дозволи ми да ја ............................ (34) пиће. (платити) 

Када смо .............................. (35) госте, дуго смо махали за њима. (испратити) 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

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

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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  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 
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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 feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 

formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs 

írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 

 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
 
 
 
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 контролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 
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I Послушајте текст и одговорите на питања! 
 
 
1. Које је јело ташта први пут припремила у глиненој посуди? 
 

 .. ……………………………………………………………………………………… 

 

2. За који део Србије је карактеристичан начин припремања јела у глиненим посудама? 
 

       ...... …………………………………………………………………………………… 

3. Откада се у Новом Саду баве лончарским и грнчарским занатом? 
 

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

4. Зашто је у то време владала нетрпељивост између лончара и трговаца? 
 

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

5. Како је гласио одговор Магистрата на жалбу лончара? 
 

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

6. Колико је према записима Душана Попова 1779. било регистрованих трговачких 
радњи у Новом Саду? 

 

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

7. Одакле потичу најпознатији лончарски и грнчарски мајстори у Новом Саду? 
 

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

8. Због чега је опала потражња за лончарском робом? 
 

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

9. Који је данас најпопуларнији керамички бренд? 
 

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

10. Који је глинени производ успео одолети налетима новог времена? 
 

 ......................................................................................................................................  
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II Послушајте текст и у табели по узорку (0) наведите да ли је тврдња тачна или 
нетачна. 
 
 

  тачно нетачно 

0. Царичин Град, један је од најзначајнијих византијских 
градова у унутрашњости Балканског полуострва. x  

11. 
Царичин Град се налази на ушћу реке Царичине у 
Свињарицу. 

  

12. Град у свом родном граду подигао је цар Јустиниjан II.   
13. Изграђен је на платоу на ушћу двеју речица у 7. веку.   

14. 
Град је служио као црквено средиште целог северног 
Илирика. 

  

15. 
Од три целине које га сачињавају прво је изграђен Доњи 
град. 

  

16. Епископска палата и базилика су подигнути на Акропољу.   

17. 
Јустинијанов кип је био постављен на кружном форуму иза 
цркве. 

  

18. 
Пронађени су остаци цркве са мозаиком у десет нијанси 
боја. 

  

19. 
Царичин Град представља ванредан споменик 
палеовизантијске цивилизације. 

  

20. Око 615. године град остаје без домаћег становништва.   
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III Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 
 
 
21. Ђавоља варош је 

А) скуп глинених главутака 
Б) скуп земљаних главутака 
В) скуп пешчаних главутака 

 
22. Ђавоља варош се налази 

А) у близини Куршумлије 
Б) две стотине километара удаљено од Куршумлије 
В) 90 километара југоисточно од Ниша 

 
23. Камени стубови су настали 

А) краткотрајним радом природе 
Б) експлозијом растреситог, али чврстог материјала 
В) деловањем ерозије на земљиште 

 
24. Настанку те појаве највише су допринели људи 

А) уништавањем шума 
Б) затварањем пута воде 
В) пошумљивањем 

 
25. Крупни комади стена 

А) почели су се урушавати због разорног деловања воде 
Б) штитили дубље и мекше слојеве земље од удара кишних капи 
В) постајали су све тањи и оштрији 

 
26. Камени блокови на врховима стубова служе 

А) као пирамиде или куле 
Б) као сунцобрани 
В) као кишобрани 

 
27. Овај геоморфолошки феномен је 

А) јединствен у свету и врло редак у Србији 
Б) јединствен у Србији и врло редак у свету 
В) јединствен у свету и Србији 

 
28. Слична појава позната  под именом „Башта богова“ налази се  

А) у Алпима 
Б) у Европи 
В) у САД-у 
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29. Поред камених кула, Ђавоља Варош је позната и по 

А) две легенде 
Б) два црвена врела 
В) два извора јако киселе воде 

 
30. Овај вредан локалитет 1959. године 

А) стављен је под заштиту 
Б) проглашен за природно добро од изузетног значаја 
В) стављен је у прву категорију заштите 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott 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   
 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. vizsga-
résszel, 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 feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 

formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs 

írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 

 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóin-
tervallumtól, az pontlevonással jár. 
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I  
 

 I Изнесите своје ставове на тему како видите будућност наше планете 
Земље под насловом Светла или мрачна будућност наше Земље. Обим 
рада треба да буде од 120 до 150 речи. 
 
У следећој теми покренуто је такмичење у писању блогова. Изнесите 
своје мишљење на основу следећих аспеката.  
- стање наше околине 
- експлоатација природе 
- загађивање природе 
- човекова одговорност 
- начини и покушаји за спречавање загађивања природе 
- утицаји медија и образовних институција 
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II/A Напишите излагање од 200 до 250 речи о избору врсте музике. 

Напишите чланак у школске новине!  
- Како по Вама утиче музика на људе? 
- Које врсте музике познајете?   
- Какву врсту музике ви слушате најрадије? 
- Да ли је потребно деци/омладини обезбедити музичко образовање и због 
чега? 
- Како неко може да заволи неку врсту музике? 
- Има ли слушање музике штетне или корисне последице? 
 
 

 
 
 
II/B Напишите излагање од 200 до 250 речи на тему Бициклизам. 
Напишите чланак у школске новине! 
- Да ли ви знате да возите бицикл и где да возите; 
- Шта мислите о том виду рекреације? 
- Какав је Ваш став према вожњи бицикла у великим градовима, како 
видите безбедност? 
- Да ли мала деца смеју да се возе бициклом  и где? 
- Какве бисте имали предлоге за возаче бициклова и за возаче моторних 
возила? 
 
 

Знак изабране опције упишите у квадратић!    
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Feladat Értékelési szempont 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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  

    
    
     
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség   
 III. Hallott szöveg értése   
 IV. Íráskészség     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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