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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 írás-

mód, 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  
У датом тексту недостаје почетак или завршетак реченице. Те делове ћете наћи 
испод текста у неправилном редоследу. Попуните реченице по смислу садржаја у 
правилном редоследу. Радите по узорку(0)! 
 

Млади и кућне забаве 
 

Пре или касније ваш тинејџер ће пожелети да направи журку код куће, а повод 
су углавном рођендани или новогодишње прославе _(0).  

 
Многи родитељи нису сигурни када треба да дозволе журку, како све да 

организују, да ли треба да оду из куће _______________________________________(1).  
Психолози саветују да се наоружате знањем и стрпљењем, али и да не одбијете 

предлог, јер им такве забаве много значе и у развојном и у социјалном смислу. То треба 
да вас радује и зато никада немојте одбити предлог док не размотрите све опције. 
___________________________________(2) да упознате све пријатеље свог детета, као 
и да упознате дете у потпуно новој улози, да видите како се понаша у друштву, како 
реагује када је са вршњацима и пријатељима.  

Пре него што почнете са организацијом ________________________________(3). 
Сваки родитељ требало би да познаје своје дете и да зна колико поверења може да му 
укаже и какве границе и правила треба да постави. Ако сматрате да је дете довољно 
зрело да може да буде домаћин журке, прецизирајте шта је дозвољено, а шта не. Детету 
предочите да ће, уколико прекрши неко правило, ______________________________(4).  

Уколико су деца млађа од 18 година алкохол не сме да буде дозвољен, али како 
увек неко може да га донесе, разговарајте са дететом и објасните му шта све може да се 
догоди. ____________________________(5) да може да вас позове телефоном ако буде 
било каквих проблема без страха да ћете га грдити. Старији адолесценти теже пристају 
на забране и будите сигурни да ће пити алкохол чим за собом затворите врата. Са њима 
отворено разговарајте, успоставите правила који алкохол је дозвољен и у којим 
количинама и такође им нагласите да у сваком тренутку могу да вам се обрате за 
помоћ. ________________________________(6), а предложите да заједно направите 
неки коктел који ће имати мање алкохола. 

Понудите деци помоћ око организације, али пустите да дете да своје предлоге о 
томе шта ће бити за послужење, каква музика ће се слушати и кога ће позвати. 
Потрудите се да не дајете превише замерки и да то на крају не испадне журка по вашем 
укусу, али контролишите ситуацију. ________________________________(7) и колико 
ће журка да траје, када прегласна музика мора да се утиша и како ће се пријатељи 
вратити кући. Ако сте у могућности понудите детету да неко од његових пријатеља 
који живи далеко или не може да се врати кући преспава код вас.  

Тинејџери ће сигурно тражити да буду сами и ___________________________(8). 
Процените да ли је ваше дете у стању да буде само са пријатељима и ако мислите да 
јесте, ______________________________(9).  

Осећаће се битно, важно и одрасло. Али најбоље што можете да урадите је да 
будете у близини. Идите код комшија или пријатеља који близу живе и најавите детету 
да ћете једном у току вечери навратити да видите како се проводе. 
____________________________(10) похвалите дете и кажите му колико сте поносни.  

СНН 
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(0) 

• а повод су углавном рођендани или новогодишње прославе 
 

• разговарајте са дететом 
• и каква ограничења да поставе 
• То је уједно и прилика 
• Објасните им последице опијања 
• сносити одговорност и бити кажњено 
• Унапред се договорите 
• Нагласите му 
• Уколико све прође без проблема 
• немојте то одмах да одбијете 
• дозволите му да направи журку у празном стану 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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II  
Одломци у тексту о Смрти Пере Сегединца су овде помешани. Упишите доле 
испод бројки слова из квадратића (по узорку 0) да одломци буду јасно повезани, 
тако ћете добити садржајно јасан смисао текста. 
 
Окупише се мађарски барони да приме царске награде и да гледају славље. 
Четири највећа племића добише краљеве слике у богатим златним оквирима, 
украшеним крупним дијамантима.  

L
 
Сутрадан, 4. априла ујутро генерал Јергер удвостручи тамниче страже. Штрба, 
мртав Шевић и Перин син су ослобођени, јер је било довољно да буде погубљен 
Пера као вођа устанка. Војници из три пука постављени су по граду. У седам 
часова су затворене све капије осим једне. У пола девет су сужњи били у тврђави. 
Поворка је пошла на пијацу светог Ђурђа. 
 

А
 

Ужасна мучења у тамници и суду Перу су само физички сломили. Била му је 
одузета цела једна страна тела, тако да се није могао кретати. Да ипак покаже свој 
последњи отпор, он је постио све постове и одбијао насртљиве фратре које су му 
власти слале да би променио веру обећавајући му олакшања. Написао је 
тестамент у седам тачака 3. априла: поред личних ствари молио је све пријатеље и 
знанце да му опросте, ако ће им његов покрет нанети неко зло. Он им је желео 
само најбоље.  

С
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Њихова тела постављена су на точкове заковане на високе диреке, а главе 
намештене на тела. Група куруца добила је коцке да баца: Четворица која су 
добила најмање бројеве била су одмах убијена. Онда вежу Перу, Силашија, 
Шебешћена и Пастора на точкове. Ово најокрутније мучење тога доба, при чему 
су се сужњима ломили удови, кидали зглобови и расецала кожа, поднели су 
заједно Пера и остали вође устанка.  

D
 

Врло дуго су им ломили удове и кости, настојећи да што дуже остану у животу. 
Онда их оставе да леже у страшним боловима, разбијених костију, док им најзад, 
ударом секире нису разбили главе. Тела су им секирама ишчеречена на комаде 
који су разаслани да се онако крвави и изобличени обесе на разним местима у 
бунтовним областима. 

В
 

Перу су до губилишта пратила два попа, и носила су га два сужња, јер није могао 
ходати. За то време на црквама су звонила звона, пошто су осуђеници сматрани за 
мртве. Прво су Матулаи, Барта, Сабо и Санто погубљени мачем.  

K
 

А у Братислави краљевски намесник Франц Лотариншки приреди велике 
свечаности у част  оних који су победили куруце. 

H
 

И још се сто година певале песме о Пери у доба када су Срби поново устајали за 
слободу.  

Е
 

Перина смрт је веома болно одјекнула међу Србима. Знали су да је он изабрао 
оружани устанак, њему, војнику најприступачнији пут ка слободи коју су сви 
желели, и да је устао са мађарским сељацима.  

G
 

Перино тело је пренесено у Печку и тамо обешено, не би ли се немирни Срби 
поучили. 

F
 

Остали су устаници помрли од болести и мучења, или послати на робије, присилне 
радове, или у чете на далеке фронтове под строгим надзором. 
  

I 
(Из књиге Вука Винавера: Пера Сегединац)  

 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C           
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III  
Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања! 
 

„Апсурдистан“, Гари Штајнгарт, „Плато“ 2012, превод с енглеског Љиљана 
Недељковић 

 
Романи Гарија Штајнгарта, руског Јеврејина који од раног детињства живи у 

Америци, већ годинама изазивају одушевљење публике и високе оцене критике, како 
на Западу, тако и у Русији. Оно што отвара пут до читалаца јесте хумор и интелигентна 
сатира која извире из његове прозе. Многи га сматрају књижевним потомком Џонатана 
Свифта или руског класика Гогоља. Његов други по реду роман „Апсурдистан“, чији је 
превод на српски језик управо објавио „Плато“ производ је богате хумористичко-
пародијске традиције, из које аутор потиче како рођењем, тако и образовањем. Будући 
расцепљен између два света и две културе, руско-совјетске и западно-америчке, као и 
јеврејске која у сваком од та два света партиципира, он има ту привилегију да све те 
светове добро разуме, па може истовремено и да их воли, и да им се смеје, и да их 
критикује. 

Његов Апсурдистан је једна од бивших совјетских, закавкаских република, које 
су данас заборављене, исто као што су биле заборављене и у доба социјализма, с 
разликом што се неки ред тада поштовао, и неком се морало одговарати за све, а сада те 
земље представљају „дивљи исток“ у који са Запада навиру тајкуни вођени нафтном 
грозницом, баш као су њихови, много мање угледни преци освајали „Дивљи запад“ 
вођени златном грозницом. Апсурд сваког Апсурдистана јесте што у њему заправо 
нема ни нафте, ни новца, ни богатства. Народ Апсурдистана живи у беди, а нафта лебди 
над свима њима као маркетиншки трик који привлачи улагаче са Запада који ће 
напунити џепове шачици олигарха.  

Да би постигао ефекат смеха и пародије, Штајнгард користи поступак класичне 
сатиричне књижевности, као у Свифтовим „Гуливеровим путовањима“ или код нашег 
Радоја Домановића, где јунак доспева у неку чудну и наопаку земљу, тамо буде дочекан 
од стране државних моћника и лепо угошћен, а током његовог боравка у тој земљи 
откривају се све њене мане, извитоперености, неправде, злоупотребе, на духовито 
подсмешљив начин. 

И симболично и дословно, Апсурдистан се налази између европске, словенске 
мајчице Русије и њеног крајњег истока, где је почетак Америке. Штајнгарт слика 
Апсурдистан као поприште на којем се укрштају интереси ова два дива уз помоћ 
јеврејског капитала. Коцкарнице, хотели, луксуз, легална проституција, само је 
спољашња слика коју прву угледа јунак када доспе у Апсурдистан. Друга слика је 
сиромашан и гладан народ, који страда у страхотама грађанског рата. Нашем читаоцу 
сцене у којима председник владе главном јунаку устима умазаним од гозбе весело 
објашњава како се монтирају грађански ратови и шта се њима постиже, колико новца 
уђе у земљу за време рата, а колико после њега, када би све што је срушено требало 
изнова да се изгради, неће деловати ни пародично, ни хиперболично, већ реалистично.  

Вечерње новости 
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21. Којег порекла је писац, и где живи? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
22. Чиме његова дела привлаче читаоце? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
23. Са којим писцима га упоређују? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
24. Шта првенствено одликује роман „Апсурдистан“? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
25. Шта се крије у фиктивној држави Апсурдистан? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
26. Зашто су те земље овде назване „дивљим истоком“? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
27. Како живи народ Апсурдистана? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
28. Која су „два дива“ чији се интереси укрштају на овом попришту и како? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
29. Које две слике угледа јунак кад дође у Апсурдистан? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
30. Шта објашњава председник владе главном јунаку? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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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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I 
 Од изостављених речи из текста заокружите слова испред доле датих речи које се 

правилно уклапају у текст! Узорак је (0). 
 

Хемијски процеси свуда око нас 
 
Ако будете студирали технологију, агрономију или неку другу природну (0) науку, 
учићете хемију. Сазнаћете да хемија изучава састав _________________(1) и промене 
супстанце. Уверићете се да су открића хемичара омогућила нагли 
_________________(2) индустрије и технике. Ако будете хемичар или технолог, 
видећете да су у хемијској индустрији основне сировине угаљ, нафта, со и 
_________________(3) киселине. Хемијска индустрија толико промени основну 
сировину да је не можете _________________(4). Ко би рекао да су парфем и аспирин 
направљени од угља, а шарена хаљина и _________________(5) мантил – од нафте! 
Око вас и у вама непрестано се дешавају хемијски процеси којих, обично, нисте 
_________________(6). Кад палите шибицу, не мислите на бурну оксидацију фосфора 
која се јавља _________________(7). Кад дишете, кисеоник из ваздуха одлази у 
_________________(8) тела где се дешава тиха оксидација. Не мислите да се тада 
избацује угљен-диоксид. Ви знате да се, супротно томе, дању _________________(9) 
ослобађа кисеоник. Зато се каже да је дрвеће највећи природни извор кисеоника. Кад 
_________________(10) по шуми, лакше ћете дисати и боље ћете се осећати него у 
граду. Ако почне киша, мораћете да отворите кишобран. Ако га лако не отворите, 
будите сигурни да су жице оксидисале зато што се сви метали лако једине са 
кисеоником.  

(Српскохрватски за странце) 
 

0. А/природску  В/природну  C /природњачку D/привредну 
 
1.  А/ особље  B/ особина  C/ особине  D/ особе 
2.  А/ развој  B/ развитак  C/ развијање  D/ развод 
3. А/ биљкње  B/ биљске  C/ биљане  D/ биљне 
4. А/ познати  B/ упознати  C/ сазнати  D/ препознати 
5. А/ кишји  B/ кишни  C/ кишовити  D/ кишњи 
6. А/ свесни  B/ савесни  C/ свестни  D/ савестни 
7. А/ те прилике B/ та прилика  C/ тој прилици D/ том приликом 
8. А/ сва дела  B/ свака дела  C/ све делове  D/ свих дела 
9. А/ из листа  B/ из лишћа  C/ из лисја  D/ из листова 
10. А/ будете шетали B/ би шетали  C/ буде шетња D/ будете шетати 
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II  
На изосталим местима уз именице упишите доле наведене придеве у правилном 
облику! 
 
Друштвена природа позоришта 

 

У _______________________________(11) амбијенту позориште више није 

масовни медиј – што је у неким својим раним раздобљима несумњиво било. Као и неке 

друге ____________________________(12) уметности и позориште задобија статус 

мањинске уметничке праксе. Но, исто тако могућности позоришног и традиционалног 

уметничког стварања досежу до нечега што _________________________________(13) 

и медијски посредованим обрасцима култура није доступно. Иако делује анахроно, 

позориште по свему судећи и данас налази своје место у друштву и испуњава одређену 

функцију.  

Потреба да се позориште мења и прилагођава духу времена које је понајвише 

медијски обележено је _________________________(14). Међутим, осавремењавање 

позоришта и његово мењање у складу са захтевима медијског окружења не треба 

схватити као потребу да позориште опонаша медије. Друштвена природа позоришта је 

__________________________(15) од медијске и она као таква мора бити очувана.  

(СНН) 
 
11. савремени друштвени 

12. традиционалан 

13. индустријализован 

14. неспоран 

15. различит 
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III  
Уз предлоге у тексту на одређена места упишите речи у правилном падежу који је 
рекција тих предлога! 
 
Туристичка сезона хрватском буџету није донела добит каква се очекивала. Од 

званичних седам милијарди и незваничне три милијарде евра зарађене „на црно“,  

у ______________________(16) завршиће барем милијарду мање. Привидни парадокс је 

лако објашњив. Гостију је било исто, ако не и више него пријашњих година, поготово 

оних из _________________________(17), али због рецесијских времена трошило чак 

тридесет одсто мање него раније.  

 Гости из Србије су делимично спасили туристичку сезону. Статистике кажу да 

их је било десетак одсто више у _______________________(18) на пређашње године и 

то приписују успешним туристичким кампањама у Хрватској и Србији. Очевици 

причају да су се грађани Србије најпре вратили на _____________________(19) 

елитског хрватског туризма, острва Брач и Хвар, као и у позната истарска летовалишта. 

И то углавном у своје куће које су тамо изградили давно пре ___________________(20). 

Српски говорни језик је ове године на Јадрану заиста могао да се чује од Ровиња до 

Дубровника, од _________________(21) у Болу на Брачу, до ____________________(22) 

и ресторана на Хвару. Било је ту јахти познатих спортиста, било је глумаца који су 

поново дошли да обнове успомене на „Дубровачке летње игре“, било је младих људи 

који су с напртњачама и врећама за ___________________(23) стигли у неки од кампова 

у Ривоњу и Умагу.  

(НИН) 
 
16. државна каса 
17. суседна Србија 
18. однос 
19. најскупље место 
20. рат 
21. „Златни рат“ 
22. ексклузивна плажа 
23. спавање 
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IV Речи у загради упишите на назначено место у правилном облику! 
 
 
 Легенда говори да је у ________________________(24) (давно време) неки цар 

пожелео да се претвори у злато све чега се дотакне. Бог му је испунио жељу и цар је 

био пресрећан. Узео је јабуку у ________________________(25) (његова рука) постала 

је златна. Дохватио је __________________________(26) (грана дрво) и она се 

позлатила. Хтео је да опере руке и уместо воде потекло је злато. 

_______________________(27) (Царева радост) није било краја све док није огладнео. 

Уплашени цар ___________________(28) (схватити) да му прети страшна смрт од 

____________________(29) (глад и жеђ). Подигао је руке према 

_________________(30) (небо) и узвикнуо; 

- О, боже, опрости ми! Узми назад свој поклон. 

(Народна приповетка) 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 5   
III. feladat 8   
IV. feladat 7  

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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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 írás-

mód, 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 проконтролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 
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I  

Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 

1. После вишедневне драме путника на војвођанским саобраћајницама, у јавности 
се све више говори o... 
 

A) потреби постављања снегобрана 
Б) одговорности војвођанских власти 
В) лошој путној инфраструктури 

 
2. За производњу и монтирање дужног метра снегобрана... 
 

А) требало би издвојити око 1000 евра 
Б) требало би издвојити око 100 евра 
В) требало би издвојити око 10 000 евра 

 
3. Снегобрани могу да буду... 
 

А) бетонски и дрвени 
Б) метални и бетонски 
В) бетонски, дрвени и метални 

 
4. У Војводини је критичних тачака на којима би требало поставити снегобране... 
 

А) петнаестак 
Б) десетак 
В) двадесетак 

 
5. Цена снегобрана би по километру износила... 
 

А) 100.000 евра 
Б) 10. 000 евра 
В) 1.000.000 евра 

 
6. Број критичних тачака ће да расте због... 
 

А) ефекта стакленика 
Б) јаких ветрова 
В) климатских промена 

 
7. Снегобране би требало поставити најкасније до... 
 

А) следећег лета 
Б) следеће зиме 
В) следеће јесени 
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8. Овогодишње критично стање на путевима проузроковао је... 
 

А) ветар који је премештао снег 
Б) снег који је нападао у дотада невиђеним количинама 
В) саобраћај који је био већи него у то доба зиме 

 
9. Највећу су цену у овогодишњој мећави платили... 
 

А) пензионери који су се возили у највећем броју 
Б) ђаци и студенти који свакодневно путује до својих школа 
В) возачи камиона с натовареном робом 

 
10. Несавесни грађани су раније постављене дрвене снегобране искористили као... 
 

А) грађевински материјал 
Б) огревно дрво 
В) робу за продају 
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II 
Послушајте текст. Испуните таблицу по узорку (0), установите да ли тврдње 
одговарају садржају текста. 
 
 

0. Поред одређене стручне спреме данас је неопходно да говорите барем један 
страни језик. 

 
11. Стране језике сви могу лако да науче. 
12. Према професору Димитријевићу на учење страног језика утичу лични и општи 

фактори. 
13. По мишљењу Тинде Ковач-Церовић учење страног језика проширује и речник 

матерњег језика. 
14. Према најновијим истраживањима нови језик блокира учење матерњег језика. 
15. За најбрже и најефикасније учење страних језика по професору Жиропађи 

најидеалнији је период између тринаесте и петнаесте године. 
16. Они који су учили страни језик у дечијем периоду имају бољи изговор. 
17. Сва граматичка правила матерњег језика савладавају се до седме године живота. 
18. Деца предшколске и школске доби страни језик уче другим методама. 
19. За правилно усвајање страног језика упоредо се требају развијати све четири 

неопходне вештине (писање, читање, говор и слушање). 
20. Екстензивно читање представља такав приступ учења у коме се чита мала 

количина текста, али темељито. 
 

 тачно нетачно 

0. x  

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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III 
Послушајте текст, а потом по узорку (0) упишите речи и изразе који су изостали.  
 
 

Потписи којима је обликована историја 

У Архиву Југославије у току је изложба (0) ,,Личности и потписи – Аутографи 
познатих личности на ________________ (21) Архива Југославије”, која по много чему 
излази из оквира уобичајених када је реч о сличним поставкама које организују 
установе овог профила, пошто изложени артефакти привлаче првенствено ужи, 
____________(22) круг публике. 

Изложба ,,_____________(23) и потписи”, отворена 21. јануара поводом Дана Архива 
Југославије, својом ________________ (24) и многим порукама, као нека велика, 
развучена лепеза, нуди читав низ детаља привлачних за најширу публику. Некоме ће 
бити занимљиви већ мало познати ___________________ (25)  из галерије личности 
које су обликовале историју у прошлом веку, некоме садржај докумената који су 
изашли испод њихове руке, некоме начин на који су дизајнирани __________________ 
(26), а да се не говори о рукописима и аутографима тих личности, који не могу а да не 
заинтригирају сваког, поготово графологе, психологе и заљубљенике у ову врсту 
докумената из света  ___________________ (27) и аукционарства. 

_____________(28) је покривен одсечак времена од 1918. до 2006, од настанка 
Краљевине Југославије до нестанка Државне заједнице Србије и Црне Горе, а 
представљени су потписи и документа 156 _______________ (29) чијим је деловањем 
нашој и светској историјској сцени обележено ово раздобље. 

Владари, државници, политичари и угледници из Југославије и низа држава света, од 
оних најмоћнијих до оних које су на светској мапи тражиле своје место под сунцем 
слободе и независности, представљени су у овој богатој поставци својим портретима и 
документима које су потписивали, а који се чувају у ____________________ (30) 
Архива Југославије. Пратећи садржај чине и сажете њихове биографије. 
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III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 10   
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   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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 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.  
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-

intervallumtól, az pontlevonással jár. 

 

A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 

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

mód, 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  
Пријатељ вас у писму пита ко су ваши идоли и узори, ваших школских другова, 
младих уопште. Одговорите му у писму од 120 до 150 речи.  
 

- Родитељи – образложење става; 
- Јавне личности из света естраде и спорта; 
- Уметници, глумци, филмске звезде; 
- Наставници, професори.  

 
Напишите у неколико реченица зашто се млади диве личностима из јавног живота, са 
екрана... 
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II/A На више телевизијских канала можемо пратити такмичења за откривање 

нових  талената („звезда“). Ви пратите те преносе и на захтев наставника треба да 

напишете у школске новине своје мишљење у 200-250 речи о овим програмима.  

 
- Жеља за славом и популарности; 
- Доказ да су учесници бољи од других; 
- Певање, музика, водитељство – окренуте су јавности; 
- Излазак из анонимности, награде, новац. 

 
Да ли ће, по вашем мишљењу те особе дуготрајно остати популарне, или ће се вратити 
у обичан живот. Како то утиче на њихову психу.  
 
 
II/B После завршетка школовања и стицања дипломе желите да се запослите у 
туризму. Објасните у писму од 200-250 речи познанику из те области разлог своје 
одлуке.  
 

- Упознавање разних предела, земаља; 
- Контактирање са многим људима; 
- Остваривање ваше давне жеље за путовањима; 
- Усавршавање језика, које говорите. 

 
Откривањем знања из области природних и културно-историјских знаменитости 
постизање популарности.  

Знак изабране опције упишите у квадратић!    
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I. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 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  
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 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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