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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 пажљиво текст и одговорите на питања. 
 

 
Mонтесори метода васпитања: Самостални од малих ногу 

 
Више од 100 година, прво у Италији а затим широм Европе и у Америци, примењује се 
посебна, тзв. Монтесори метода васпитања и образовања деце и младих. По овој 
педагогији, коју је почетком прошлог века осмислила италијанска лекарка Марија 
Монтесори, сматра се да је свако дете по природи добро и да има потенцијал да постане 
најбољи представник људске врсте. Да би се потенцијали које сваки малишан поседује 
развили, неопходно је практично од рођења неговати их и подстицати дечју 
индивидуалност и самосталност. 
Ирена Митровић, Монтесори педагог и власница Дечје куће „Звоно“, у којој се 
примењује Монтесори програм, каже да се васпитавање по овој методи много лакше 
реализује у вртићима и групама јер тамо с малишанима раде едуковани васпитачи. А ево 
шта Митровићева саветује родитељима деце млађе од шест година која не иду у 
Монтесори вртић. 
 
Нек се крећу слободно 
Да би се правилно физички развијали, малишанима треба обезбедити слободу кретања, 
а то значи пустити их да до миле воље пузе, усправљају се, ходају... У столицама за 
храњење, дупковима, кревецима, колицима и оградицама треба да проводе што мање 
времена. Детету, почев од малих ногу, треба давати разне предмете сходно његовом 
узрасту, које ће да ређа, убацује их, избацује, носи, враћа... 
 
Укључите их у кућне активности 
Како би се неговала и подстицала самосталност, дете треба што је раније могуће само да 
се храни, облачи, брине о својим стварима. Већ од годину дана оно може да се укључи у 
ситне кућне послове, рецимо да се научи да баци отпатке у канту за смеће, а од треће 
године и да само опере неки суд који није тежак и лако ломљив. Тако се помаже развоју 
њихове моторике и радних навика. 
 
Не тепајте 
Правилном развоју говора код деце помаже се, између осталог, и тако што се детету 
обраћамо јасним и разумљивим говором, без тепања и имитирања његовог још 
неразвијеног говора. Прву реч дете изговара са око 12 месеци, а око друге године већ 
треба да влада великим бројем речи и склапа реченице. Било какво одступање од овог 
оптималног развоја знак је за узбуну. За развој говора добро је да деца слушају музику, 
како дечју тако и класичну, али и да некада у кући буде тишина. 
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Трећа година прекретница 
Више од 50 одсто дечје интелигенције развије се до четврте године. Зато у том периоду 
дете треба пустити да слободно истражује чулима, дакле, да гледа шта му се гледа, 
додирује предмете, слуша звуке... 
Боље је да има неколико дрвених дидактичких играчака и коцки за слагање него 
окружити га гомилом играчака са којима не зна шта би. Када се дете нечим бави, не треба 
га прекидати, а када му се нешто прича, не треба испричати све, већ оставити да и само 
нешто открије.  
Ирена Митровић указује на то да би родитељи требало да знају да дете млађе од три 
године нема капацитет да послуша одраслог, а да се тек после трећег рођендана код њега 
изграђују воља и дисциплина. 

- Трећа година својеврсна је прекретница и у социјалном развоју. До тада је дете 
усмерено на сопствени развој и не треба од њега очекивати да дели играчке са другом 
децом. Јер, тек од треће године он свесно гради социјалне односе с околином, који ће 
сигурно бити бољи ако је мајка била пажљива према детету у првим месецима његовог 
живота – каже она.  

 (03. 04. 2011. БЛИЦ ЖЕНА, Pаденка Mарковић) 
 

1. По коме је названа Монтесори методa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. На којој се тврдњи заснива та метода? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
3. Које две особине треба код деце развијати већ од малих ногу? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
4. Зашто се спроводи Монтесори метода ефикасније у вртићима? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
5. Шта предлаже Монтесори педагог деци млађој од шест година везано за 
кретање? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
6. Која се вештина развија код деце ако их укључимо у кућне активности? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Зашто се не препоручује тепање детету? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
8. Када се требају родитељи забринути за развој говора њиховог детета? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
9. По чему значи трећа година прекретницу у дететовом животу? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
10. Шта упливише на што бољу изградњу дететових социјалних односа с околином? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
          10  
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II. 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). 

Кафана као наша свакодневица и образац понашања 
Кафана је врста угоститељског објекта у коме се, пре свега, пила кафа. Очигледно је да 
је она (0) добила име по кафи, ____________________________ (11). 
______________________ (12) арапског порекла и означавала је место у коме се кува 
кафа, док су механе биле места у којима се точи пиће. 
_________________________________ (13) у коме се пије само кафа, прва кафана 
забележена је у Меки у 15. веку. У 16. веку та институција је почела да се шири, најпре 
на Каиро, Сирију и Цариград, да би у 17. веку стигла до Лондона, Марсеља, Беча, 
Лајпцига и многих других европских градова. Историја познаје многе народе који су се 
тукли због кафанских певачица, а нису знали шта да учине да би се изборили за своју 
слободу. 
__________________________ (14) на кафу („наврати на кафу”). Додуше, често иза тог 
позива буде свега другог, па се на кафу може и заборавити. Позив на кафу увек 
представља _______________________ (15) (социјабилност). 
За кафану се каже да је културна институција, начин и стил живота једног народа. Ако 
културу дефинишемо као својеврсни начин живота онда се сваки кафански образац 
понашања може тумачити као културни феномен. 
Кафана је одувек била део наше свакодневице која портретира живот нашег човека, 
његов обичан, изузетан, али и баналан дан и _____________________ (16).  
... 
Чини се да је то карактеристично за наш дух поднебља и стил живота. Чувена је изрека 
боема и песника Тина Ујевића да је историја у једном периоду „била домен кавеџија и 
гостионичара”, а Антон Густав Матош примећује „да без кафане и крчмара нема код нас  
друштвености”. Не чује се  случајно слоган у нашим кафанама ______________________ 
(17). 
Иво Андрић је најбоље показао како кафана обухвата читаву лепезу слика, образаца и 
стилова понашања. 
„Та кафаница, која носи име трагично потонулог енглеског прекоокеанског брода, у  
ствари је мрачна просторија без прозора, шест корака дугачка и два широка, тако да у 
њој и нема столица, него оно пет-шест гостију увек стоји, за минијатурним шанком, а за 
старијег човека нађе се какав сандук или _______________________________ (18). 
(Људи склони пићу и кафанском животу воле управо овакве тесне и оскудне просторије 
у којима се човек осећа као случајно забасао и увек као у пролазу, у којима ништа од 
намештаја не може привући пажњу госта, него су пиће и пијански разговор увек главно 
и једино).” 
За кафану није потребно никакво предзнање. _______________________ (19) тугу и 
распламсава радост. Кафана се сматра најдемократскијим простором, местом где се 
некада формирало јавно мњење кроз жамор, тиху музику, али и буку. „Посетиоци бифеа 
и коцкарнице представљали су разнолико и шарено друштво. У бифе су долазили и 
сиромашни, ситни грађани тога краја, мали службеници, радници, носачи са станице, 
ради одмора и разоноде, али и доколичари и пијанице из целе вароши, којима век пролази 
у обилажењу кафана и кафаница где стално траже нешто ново, ______________________ 
____________________ (20) ”. 

(Драган Коковић, Кафана као наша свакодневица и образац понашања – прерађено) 
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2016/0023-51641651158K.pdf  
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 добила име 

 као угоститељски објекат 

 пријатељи се позивају  

 она најбоље лечи 

 стил живљења 

 а налазе увек исто 

 пивско буре као седиште 

 коју су гости највише пили 

 одређено дружење 

 реч кафана је 

 „за друштво у ћошку” 

 

 
 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  
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III. Прочитајте текст и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња истинита 
или лажна. 
 

Временски „преокрети” доносе главобоље и болове у мишићима 
 
Нагла промена времена, изненадно отопљење и брзо захлађење, са скоковима и падовима 
температуре за више од 15 степени Целзијуса, утицала је на погоршање здравственог 
стања хроничних болесника, али и на расположење здравих људи. Грађани су ових дана 
тражили савет шта да раде јер имају вртоглавицу, главобољу, болове у зглобовима... 
Промена времена посебно није пријала кардиоваскуларним болесницима, 
астматичарима, неуролошким пацијентима и људима са психичким поремећајима. Нагло 
захлађење изазива грчење крвних судова а пад атмосферског притиска смањење 
количине кисеоника у организму, што доводи до недостатка кисеоника у срчаном 
мишићу и мозгу. Лекари наглашавају да се код оних који имају проблема са радом органа 
за варење појачавају тегобе, посебно код пацијената са чиром на желуцу и 
дванаестопалачном цреву. 
Због пада атмосферског притиска, појашњава др Нада Мацура из Градског завода за 
хитну медицинску помоћ, грађани муку муче с главобољом, а савет медицинара траже и 
астматичари. 
- Људи тешко подносе и промене влажности ваздуха. Срчани болесници са коронарном 
болешћу такође тешко подносе временске осцилације. Али, грађани морају да науче да 
се прилагођавају брзо новим временским приликама јер је клима промењена и више 
нећемо имати ситуацију да у континуитету данима буде иста температура – нагласила је 
др Мацура. 
И др Бранка Лазић, начелница опште медицине у Дому здравља „Стари град” има утисак 
да се више пацијената јавља лекарима за помоћ када дође до наглих промена времена. У 
ординацију тада долази велики број здравих људи који се жале на болове у мишићима и 
главобољу, а нису прехлађени. 
– Хронични кардиолошки болесници имају тегобе због стезања у грудима и отежаног 
дисања. Зато је важно да људи који већ имају прописану терапију консултују лекара да 
ли треба да је мењају када дође до наглог отопљавања или захлађења. Стално им 
објашњавамо да је важно да се више одмарају, имају лаганију исхрану и да се не 
подвргавају јаком физичком напору – додала је др Лазић. 
Ових дана, примећује др Невенка Димитријевић, пи-ар Секције опште медицине Српског 
лекарског друштва, људи се жале и на апатију, безвољност и деконцентрацију. Због тога 
имају проблеме на послу јер не могу да изврше своје обавезе на најбољи начин, а грешке 
праве и у саобраћају и у својим домовима. 
Веома је важно да се људи адекватно облаче, у складу са временским приликама, каже 
др Мацура, да довољно спавају и узимају витамине и минерале, а уз то имају умерену 
физичку активност. За младе се саветује одлазак у теретану и на групне вежбе, а за 
старије пешачење. 
Како „преживети” температурне осцилације? 
– Пре изласка из куће проверите какво ће време бити и обуците се у складу са временским 
приликама. 
– Узимајте довољне количине витамина и минерала, смањите конзумирање соли, једите 
свеже воће и поврће. 
– Око литар и по течности потребно је унети у организам, а најбоље је да то буду вода, 
свеже цеђени сок, чај и супа. 

www.politika.rs  02.03.2017 
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  тачно нетачно 
0. Временски „преокрети” доносе главобоље и болове у 

мишићима. х  

21. Промене температуре са више од 15 степени Целзијуса 
утичу на здравствено стање и здравих и болесних људи.   

22. У случају наглог захлађења највише здравствених тегоба 
имају срчани болесници.   

23. Пад атмосферског притиска проузрокује велике главобоље.   

24. Због промене климе болесници морају да науче да се брзо 
прилагођавају новим временским приликама.   

25. Докторка Бранка Лазић начелница је Градског завода за 
хитну медицинску помоћ.   

26. Пацијенти се жале на главобоље и болове у мишићима за 
време наглих временских промена.   

27. Хронични срчани болесници не морају да мењају већ 
прописану терапију у случају наглих временских промена.   

28. Здравствене тегобе проузроковане наглом променом 
времена могу се смањити лаганијом исхраном, избегавањем 
физичког напора односно уз пуно одмора. 

  

29. Температурне осцилације немају лоше дејство на психичко 
стање пацијената.   

30. Да би се преживеле температурне осцилације треба 
смањити уношење количине воде, као и витамина и 
минерала у огранизам. 
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 pontszám 
maximális elért 

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

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2017. október 25.  14:00 

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 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. На назначена места упишите облике компаратива наведених придева који стоје 
у загради према узорку (0). 
 

Миланове мисли 
 

Милан је мислио: -  Tврђи (0 тврд) је челик од ораха! Видеће они какво ће им изненађење 

припремити! Што би се рекло – видеће се ко је ............................... (1 добар). Добио је 

...................................... (2 тежак) задатак, па ће му требати ..........................  

(3 много) времена. Нови боксер је .........................................(4 борбен) од претходног. 

Ходао је тако улицом и бодрио себе. У осветљеном излогу угледао је свој лик. Био је 

................................. (5 танак) од свог противника, али и ...............................(6 висок). 

Планирао је да постигне професионалну боксерску каријеру, зато је тренирао два пута 

дневно. Након задњег тренинга био је ............................................ (7 уморан) него обично. 

Сетио се ................................ (8 млад) дана када је тек почео и силно желео да буде 

.................................... (9 богат) него што је био. Продужио је одлучним корацима, постао 

је све ...................................... (10 бесан) убрзао је ход као да га неко јури.  

 
(уређен текст) 
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II.   Заокружите слово уз реч која се правилно уклапа у дату реченицу према 
узорку (0). 
 
 

Тара бије битку за опстанак 
 

Туристи су одавно препознали лепоте Националног парка Тара, због чега се све више 
одлучују за ову дестинацију кад је реч о .................................. (0) . Ипак, ни овај горостас 
не одолева климатским променама, а у ...................... (11) за очување највеће оазе 
Панчићеве оморике, медведа, сурог орла и других ...................................... (12) дивљачи, 
отежава му и људски немар. Још увек се ова плућа Западне Србије нису опоравила од 
........................................... (13) пожара 2012. године на Заовинама, а дивља градња брише 
нова стабла са мапе парка. Док странци донирају средства да се одржи богатство ретких 
биљних и животињских врста Европе, самовољни појединци у Србији зидају куће без 
............................ (14) и нарушавају флору и фауну Таре. Дивља градња је све учесталија 
на обали језера Перућац на уласку у кањон Дервенте. 
- На овом простору налази се стотинак бесправно .................................. (15) објеката, на 
уском подручју обале између пута и језера. Овим се квари, нарушава или потпуно 
уништава природно станиште појединих ретких и угрожених врста животиња, биљака и 
гљива – упозорава Ранко Милановић, руководилац Службе туризма и едукaције 
Националног парка Тара. Популацију појединих врста чини тек неколико јединки, па 
тако ако изгубе своја станишта, неповратно ће се изгубити цела врста! Осим тога, 
бесправна градња ............................... (16) животну средину, људи неконтролисано 
одлажу смеће било где, испуштају прљаву воду и спаљују отпад чиме могу 
проузроковати нове и нове пожаре. 
Током пожара 2012. године који је трајао двадесет пет дана у Заовинама, потпуно или 
делимично уништено је седамсто хектара шума као и приземни ........................... (17) 
покривач. Да би се уништени екосистеми обновили потребно је да прође минимално 
педесет до шездесет година! 
Вредност овог „зеленог блага“ препознала је јапанска компанија Тошиба. Захваљујући 
њеној првој донацији од 10.000 евра прошле године ........................................ (18) је чак 
7500 садница. Ипак, то је покрило само три хектара, али ће се донација наставити. 
У Националном парку Тара до сада је регистровано преко 1150 биљних врста што је чак 
трећина флоре Србије. На тим пространствима живи и ............................. (19) популације 
медведа у Србији.  
Путем сателита од 2006. године се прати кретање медведа у Националном парку. Медвед 
се успава, премери, узима се узорак крви и мало длаке за генетику. Тада се животињи 
стави и огрлица коју носи наредне две године.  
Поред медведа на Тари су се одомаћиле и дивокозе, вукови, дивље свиње, срне и лисице, 
а на крошњама  .................................. (20) има 135 врсти птица.  
 

(Зов, 3. број 2015.) 
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0 А) о одморима  Б) о одмору В) о одмор Г) на одмор 

11. А) битки Б) бици В) битку Г) битком 

12. А) примерка Б) примерки В) примерака Г) примера 

13. А) катастрофа Б) катастрофи В) катастрофалној Г) катастрофалног 

14. А) дозволе Б) дозвола В) дозвољење Г) дозвољене 

15. А) подигнуте Б) подигнути В) подигнутих Г) подигнутој 

16. А) загади Б) загадује В) загађује Г) загађују 

17. А) биљан Б) биљни В) биљски Г) биљно 

18. А) посађен Б) посадили В) посадио Г) посађено 

19. А) трећи Б) трећина В) тројина Г) три 

20. А) дрвета Б) дрва В) дрвећа Г) дрвље 
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III. Измените наведене реченице у пасивне тако што ћете у загради дате глалоле 
изменути у трпни облик према узорку (0). 
 

Лојалност марки је један од начина да се смањи ризик и време утрошено при 
куповини 

Људи ће лакше прихватити неки нови производ уколико је препорука добијена  

(0 добити) од оних којима верују. Имамо случај да ће неки производ бити боље 

............................................. (21 прихватити) уколико га рекламира неки успешни 

спортиста, на пример, или уколико нам је .............................................. (22 препоручити) 

од стране доброг пријатеља. 

С обзиром да је изложеност медијама селективан процес, неопходно је да стратегија 

медија буде ........................................................ (23 ускладити) са маркетингом и 

очекивањима купаца. Уколико је у питању куповина скупих предмета добро је да купци 

уложе значајан напор и да се распитају о правом извору информација користећи медије. 

....................................... (24 уложити) време се исплати, јер ће сазнати важне детаље о 

роби коју желе купити. Реклама је онда успешна ако је и купац задовољан 

....................................... (25 желети) производом, а и продавац са продајом. 
(по тексту blic.online 15.09. 2014.) 
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IV. Саставите сложене речи од наведених простих речи које су дате у загради 
према узору (0).  
 
Још пре свитања момци крену у риболов (0 риба - ловити). Пошао је са њима и Петар, 

највећи ............................................ (26 ветар – пирити) у селу. На ................................  

(27 југ – запад) се видела мала речица где су се већ окупљали рибари. Узбуђено су 

слушали једног друга, морнара који се вратио са дугог путовања где су пловили 

.............................................................. (28 пара – брод). Он им је причао о 

......................................................... (29 брод – ломити) који је доживео, па о страшном 

............................................................... (30 земља – трести). Пролазили су кроз тесни 

................................................ (31 море – узак), успут видели многе лепоте света: 

прашуме, обале, њиве плодне, ...................................................... (32 вода – падати). 
Остали су га слушали забезекнуто. Полако се уздигло и сунце и почело грејати пуним 

жаром. Око поднева појавила се и Петрова жена...................................... (33 мир – слава) 
са .......................................................................... (34 сунце – бранити) у руци. Донела је са 

собом у ........................................................... (35 ватра – сталан) чинији ручак за читаво 

друштво.          (уређивани текст) 
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 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

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

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2017. október 25.  14:00 

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 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 проконтролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 
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I Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 

 (0) О којим темама се разговарало поводом светског Дана матерњег језика у Градској 
библиотеци у Вршцу? 

А) Српска култура и светосавско српско православље 
Б) „Старо српско писано наслеђе – од прасловенског језика до данас“ и „Држи и   

писму традицију“  
B) Заштита споменичког наслеђа 

1. Којим поводом се разговарало у Вршцу са средњошколцима? 

А) поводом Светског дана ћирилице 
Б) поводом старог српског писаног наслеђа 
B) поводом светског Дана матерњег језика 

2. Како одговарају млади на питање: ћирилица или латиница? 

А)  предност дају ћирилици 
Б) свеједно им је јер користе оба писма 
B) предност дају латиници 

3. Шта је према мишљењима професора разлог да млади не познају довољно ни једно 
писмо? 

А) све чешћа употреба интернет мреже 
Б) не читају и пишу довољно 
B) нису довољно мотивисани 

4. Колико ће језика од досадашњих 6000 на свету преживети до краја 21. века према 
мишљењу неких лингвиста? 

А) близу 60 одсто 
Б) близу 10 одсто 
B) близу 90 одсто 

5. Која је највећа опасност која прети ћирилици? 

А) већа распрострањеност латинице на јавним местима, у електронским медијима, 
на интернету 
Б) разни утицаји западних земаља 
B) недовољна брига младих за њено очување 

6. Која земља се наводи као пример за очување свог писма о којем бисмо и ми морали да 
размислимо? 

А) Хрватска 
Б) Француска 
B) Грчка  
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7. Колико често се изгуби неки језик у свету? 

А) сваке недеље 
Б) сваке друге недеље 
B) сваке треће недеље 
 

8. Шта је преко потребно да би један језик преживео? 

А) да га говори више од 2 милиона људи 
Б) да се преноси деци и да има институционалну позадину 
B) да се стално развија 
 

 
9. Колико људи по свету говори стандардизован спрски језик? 
 

А) више од 12 милиона људи 
Б) мање од 12 милиона људи 
B) око 12 милиона људи 
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II Послушајте текст и одговорите укратко на питања! 
 
10. O којем начину психотерапије говори текст? 

…………………………………………………………………………………… 

11. Који митови обрађују тему о лековитим својствима музике? 

…………………………………………………………………………………… 

12. На којој научној чињеници заснивају музикотерапеути своју методу? 

…………………………………………………………………………………… 

13. У којим сегментима живота помаже музикотерапија? 

…………………………………………………………………………………… 

14.  Када човек стиче свој музички идентитет? 

…………………………………………………………………………………… 

15. Шта раде музикотерапеути током иницијалног интервјуа? 

…………………………………………………………………………………… 

16. У каквим срединама се спроводи музикотерапија? 

…………………………………………………………………………………… 

17. Које су предности музикотерапије? 

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

18. Који је основни задатак Удружења музикотерапеута? 

……………………………………………………………………………………. 
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III  Послушајте текст и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња истинита 
или лажна. 
 
 
 

  тачно нетачно 

0. Снажан ветар још диже блиставе облаке снежне 
прашине са Трема. Х  

19. Трем је највиши врх Суве планине.   

20. Највиши врх на Заплању налази се на 1.810 метара 
надморске висине.   

21. „Најимпресивнији врх Србије“ подсећа на окамењени 
талас.   

22. Традиционални Зимски успон на Трем одржава се 
сваке године првог викенда месеца фебруара.   

23. Приградским аутобусом број 21 вози путем који води 
кроз фантастичну Јелашничку клисуру.   

24. У успону на Трем могу да учествују само пунолетне 
особе.   

25. Непосредни организатор акције је Основна школа у 
Горњој Студени.   
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 pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 9   
II. feladat 9   
III. feladat 7   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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.  
 
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 írásmód, ahol a feladat 

válaszként teljes mondatot igényel. 
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I. У последње две деценије постало је све учесталије коришћење мобилних 
телефона. Изнесите свој став о добрим и лошим странама тих навика. Обим рада 
треба да буде од 120 до 150 речи. 
У свом раду осврните се и на наведене ставке: 

- у чему помажу мобилни телефони 
- шта све нуде најновији модели 
- на шта треба да обратимо пажњу приликом коришћења 
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II. Напишите излагање од 200 до 250 речи о модерним породицама са једним 
дететом. 
У свом раду осврните се и на наведене ставке: 

- начин живота у савременом свету 
- каријера жена 
- жеља да се све пружи детету 
- ваша породица и ваше планирање породице 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

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  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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