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Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
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 на назначена места упишите доле наведене делове реченица 
које се по садржају уклапају у текст! Решења нису дата у правилном редоследу. 
 

Андрић је највише водио рачуна о – језику 
 

У Српској академији наука и уметности  је представљено прво коло Критичког издања 
дела Иве Андрића, које твори пет збирки ............................... (1) које је наш нобеловац за 
живота објавио. 
Тако смо добили критичко издање неких од Андрићевих најпознатијих приповедака: 
Мустафа Маџар, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби, Мара милосница, Мост 
................................. (2). 

„Више од четрдесет година се препричава како је академик Ђурић, после смрти Иве 
Андрића, држао у руци роман На Дрини ћуприја и гласно говорио о томе да је куцнуо 
час да се ради ........................................ (3) те знамените књиге. И рађено је, двадесетак 
година, и није урађено. Захваљујући Задужбини Иве Андрића, обављене су припреме за 
критичко издање књига нашег ...................................... (4)”, подсетио је председник 
Уређивачког одбора, академик Миро Вуксановић. „Такав посао је покушај одмотавања, 
од завршеног штива, ................................. (5) објављиваног, савесно или с пропустима 
издавача, одатле до прве сачуване белешке, до прве скице, а све да бисмо научним путем, 
користећи домете савремене текстологије открили како настаје, како живи и како се 
отвара изузетно књижевно дело”. 

Начела за критичко издање израдила је др Зорица Несторовић, редовни професор 
Филолошког факултета у Београду, која је и руководила целим пројектом. Она је 
појаснила да наведена начела представљају платформу ......................... (6) на критичком 
приређивању Андрићевих приповедака, заједничку за све приређиваче књига првог кола. 
„На тај начин су одређене и профилисане процедуре научноистраживачког рада, од 
прегледања грађе, начина описивања, израде критичких напомена, установљавања 
основног текста, до разрешавања статуса ауторизованог и неауторизованог издања неке 
Андрићеве приповетке”, наводи др Несторовић. 

Говорећи ............................. (7) какав је припрема Критичког издања дела Андрића, 
потпредседник УО Задужбине Иве Андрића, проф. др Радивоје Микић, навео је да свака 
култура има своје велике послове – а један од великих послова српске културе је и 
припремање и објављивање критичких издања дела српских писаца. „И кад се само овај 
аспект гледа, ми данас немамо много разлога ...................................... (8), пошто се 
критичка издања дела наших писаца готово могу пребројати на прстима једне руке. У 
том светлу Критичко издање, чије су прве књиге пред нама, треба да покаже да је Андрић, 
у стваралачком процесу, ретко мењао основна решења, али да су оне ’ситне појединости’ 
биле, врло често, његова највећа брига. А оно о чему је Андрић водио највише рачуна је 
– језик”, истакао је проф. Микић. 

Приређивачи књига ........................................ (9) су, уз Зорицу Несторовић, били и 
Слађана Јаћимовић, Драгана Грбић, Марија Благојевић, те Милан Алексић. „Ми не 
можемо данас да погодимо шта би о критичком издању својих књига рекао Иво Андрић, 
али смо сигурни да би био задовољан што је добио канонске текстове својих 
приповедака, што се види колико се борио за чисту реченицу и чисти текст, колико је 
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тешкоћа имао са штампарима, па је нека издања морао и да поништава. Можда ће когод 
рећи да би Андрић приговорио ................................ (10) његових рукописа с преправкама, 
у разним приликама насталим, али такве записе не бисмо имали да их није управо 
Андрић сачувао. Прва наша дужност је испуњена: све што је испод Андрићеве руке 
донето је у аутентичном облику.  

                                                                                    (www. dnevnik.rs , 04.04.2018. – Прерађено)        
 

о подухвату, критичко издање, објављивањa, у раду, првог кола, за задовољство, 
нобеловца, приповедака, више пута, на Жепи  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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II Прочитајте текст и одговорите на питања! 
 

„Праведни” Матија чека да се отопи снег 
 
Угарски краљ Матија Корвин чека да се отопи снег и отопли, како би с висине могао да 
надгледа улицу која носи његово име. Процедура око постављања споменика је 
завршена, краљ Матија је већ добио бронзано одличје над којим се управо ради завршна 
обрада, те је само питање тренутка када ће испред ограде на броју осам бити подигнут 
споменик. 
Матија Корвин стајаће на постаменту од око пола метра, док је сам споменик висине 
близу 2,5 метара, те је јасно да ће то бити упечатљиво обележје. Споменик је израдио 
вајар аматер Фрањо Мачковић, и управо је завршено његово изливање у приватној 
ливници. На постаменту споменика писаће „Matthias Rex (1458–1490)“ а са бочне стране 
биће постављена плоча са текстом „Споменик Матији Корвину је поставио 2018. године 
Лајош Чакањ уз сагласност града Суботице”, и то на ћирилици, на језицима који су у 
службеној употреби у граду, што значи на мађарском и на хрватском, те на енглеском 
језику. 
Матија Корвин улицу у центру Суботице добио је пре деценију и по када је одатле 
„отерао” Енгелса, али по инерцији у свакодневном говору ова улица се међу грађанима 
још зове „енгелсова”. Улица ужива и заштиту као амбијентална целина, али је и добро 
знају сви који воле ноћне изласке јер се у њој нижу кафићи и ресторани, неколико њих 
управо у власништву Лајоша Чакања, који слови за најбогатијег Суботичанина, бар када 
је реч о некретнинама које поседује у граду. Ово је први пут да се његово име јавно 
појављује као градског ктитора.  
Повод за постављање споменика образложен је као жеља да се обележи 560. годишњица 
од крунисања Матије Корвина. У тренутку ступања на престо имао је 14 година, међутим 
по свему што је потом чинио, мађарска историја ставља га раме уз раме са Сент 
Иштваном (Светим Стефаном) који је пре више од хиљаду година утемељио угарску 
(мађарску) државу и увео је у хришћанство. Један од највећих мађарских краљева Матија 
Корвин, био је син Јаноша Хуњадија, то је онај Сибињанин Јанко кога и српски народ 
познаје из јуначких песама, рођен је у Клужу (данас Румунија) 1443, а умро у Бечу, 1490. 
године. Током владавине исказао се као државник који је водио рачуна и о својој држави, 
али и поданицима који су му наденули име Матија Праведни. 
Заједно са српском властелом ратовао је против Турака, и Србима зато давао одређене 
повластице. Ради одбране својих граница обновио је српску деспотовину на подручју 
Срема, а код папе Сикста Четвртог, испословао толерантан однос према православцима. 
Увео је стајаћу војску коју су са по трећином чинили Срби, Чеси и Мађари. У једном 
тренутку краљ Матија био је властелин и простора на којем се налази Суботица. Матија 
Корвин, остао је упамћен не само као реформатор и просветитељ, него и као краљ који 
је волео уметност, у Пешти је формирао библиотеку „Корвинус” са шест хиљада свезака, 
а његов двор био је један од центара европске ренесансе.  

                                (www. politika.rs, 05.03.2018. Прерађено) 
 

 
11. Од којег је материјала Матијин споменик? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12. На којој адреси се поставља споменик краљу Матији? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
13. Које су  димензије споменика? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
14. Који се натпис може читати са стране споменика? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
15. Која је улица у Суботици преименована у Улицу Матије Корвниа? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. По чему је позната та улица у центру Суботице? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
17. Тко је Лајош Чакањ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
18. Који је подстицај постављања Матијиног споменика? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
19. Која веза постоји између Матије Корвина и Сибињанин Јанка? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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20. Чиме је Матија Коривин задужио ренесансну уметност? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Прочитајте текст и попуните табелу по узорку (0). Установите да ли су тврдње 
тачне или нетачне! 
 

Туристи воле престоницу Србије 
 
Bише од 130.000 туриста провело је у Београду новогодишње празнике. И док градски 
челници процењују да је престоница зарадила између 24 и 30 милиона евра, туристички 
посленици не крију задовољство што је главни град Србије у светским медијима 
промовисан као дестинација на којој треба прославити Нову годину. 
Британски јавни сервис ВВС  је крајем децембра Београд представио као „предивно 
место на коме можете осетити магију новогодишњих и божићних празника” а британски 
„Индипендент”  га је препоручио као дестинацију на којој можете добити „дуплу дозу” 
Нове године, алудирајући на то да се у Србији Деда Мраз „дочекује” и по Јулијанском 
календару 13. јануара.   
Туристички аналитичари нису изненађени ни бројем туриста, ни комплиментима које 
Београд добија за гостопримство. Они истичу да је главни град пре свега – безбедна 
дестинација и подсећају да су бројни градови Европе због терористичких напада 
изгубили статус атрактивних и занимљивих локација. Београд је релативно „нова” и 
неоткривена дестинација за велики број туриста са старог континента који су се заситили 
новогодишњих провода у Паризу, Лондону и Риму. Осим тога, у већини европских 
градова не постоје организоване прославе Нове године на градским трговима, а сва 
„улична” дешавања завршавају се  Божићем. Београд нуди другу и занимљивију причу… 
„– Највећа туристичка предност и вредност Београда су весели и срдачни људи. Наш град 
живи готово 24 часа, за разлику од већине европских престоница у којима се кафане и 
локали затварају пре поноћи а када падне мрак готово да не можете да видите људе на 
улици. У нашем граду већина локала ради до раних јутарњих сати, од половине децембра 
па све до Српске нове године на улицама свирају трубачи, препуне су људи а све то даје 
утисак живости и ведрог духа. Београд је више од деценије профилисан као дестинација 
за кратки градски одмор, а статистика говори да је у току прошле године највише гостију 
дошло из Турске, Хрватске, Немачке, Грчке, БиХ, Словеније, Израела, Бугарске, Кине и 
Црне Горе.”- каже Јелена Станковић из Туристичке организације „Београд.“ 
Др Слободан Унковић, професор емеритус на Универзитету „Сингидунум”, подсећа да 
је Београд био веома атрактивна локација и у бившој Југославији а подаци говоре да је 
1989. године остварио пола милијарде долара од туризма.  
„– Туризам се гради на безбедности и гостољубивости, а највећа компаративна предност 
Београда су љубазни људи који говоре светске језике, добра атмосфера и квалитетна 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  
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угоститељска понуда. Странац мора да има доживљај да је негде добродошао, а у 
Београду он има тај осећај и зато наш град уочи сваке Нове године врви од туриста. Осим 
тога, Београд нуди садржаје за различите категорије туриста – почев од младих који 
Београд препознају као место са најбољим ноћним проводом у региону, па све до 
пословних људи. Подаци говоре да су наши најбројнији гости грађани бивше Југославије 
а ове године Београд је посетио велики број Кинеза – пре свега захваљујући чињеници 
да је уведена директна авионска линија. У сталном је порасту и број гостију из Израела, 
Немачке и Италије.” – објашњава др Унковић, који је прошле године добио најзначајније 
признање Светске туристичке организације за вишегодишњи успешан рад у 
стимулисању развоја туризма у свету, посебно у области образовања високо стручних 
кадрова за туризам.  

(www. politika.rs  22.01.2018. -  Прерађено) 
 

 
  тачно нетачно 

0. Туристи воле престоницу Србије. х  

21. Преко 100.000 туриста провело је у Београду новогодишње 
празнике.   

22. Британци су фасцинирани божићном и новогодишњом 
магијом Београда.   

23. Нова година се у Србији слави два пута годишње.   

24. Туристичке стручњаке је изненадило одушевљење туриста 
Београдом.   

25. Београд је за туристе привлачнија дестинација од многих 
европских градова због безбедносних разлога.   

26. У главним градовима Европе кафане и локали су отворени 
готово 24 часа.   

27. Од средине децембра до средине јануара београдске улице 
су пуне уличних свирача и народа.   

28. Током прошле године у броју туриста предњачили су, 
између осталог, гости из бивших југословенских држава.   

29. 
У Београду људи не могу да се похвале познавањем страних 
језика.   

30. Туризму у прилог иде чињеница да је ове године уведена 
директна авионска линија из престоница бивше Југославије.   
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Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 10 / 12 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  

 
 

 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! 



 

Szerb nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1812 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2019. október 22. 14:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

01
9.

 o
k

tó
b

er
 2

2.
 



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  

 

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
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. 



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  

I Подвуците слово и реч која се правилно уклапа у дату реченицу према узорку 0. 
 
Истраживање – наставак школовања 
 
Истражујући разлоге због ....... (0) матуранти планирају да наставе своје образовање, 76% 
(прошле године 78%) испитаника је изјавило да желе да ..... (1) више знања у области која 
их интересује, а 56% испитаника сматра да је са .... (2) лакше наћи посао (прошле године 
60%) и ова два се показују као далеко најбитнији разлози. О .... (3) које им диплома пружа  
у .... (4) размишља 26%, тек нешто више од четвртине испитаних (прошле године нешто 
мање од трећине матураната, број се смањује), док 10% испитаника уписује студије, јер 
... (5) то од њих очекује. 9% испитаника наставља своје школовање на високошколским 
установама из разлога што не ...(6) шта друго да раде после средње школе, док је 8% 
навело разлог да би рађе студирали, јер још не ... (7) да се запосле. Пошто је обавезно 
служење војног рока ... (8), нестали су и матуранти који су се претходних година 
изјашњавали да се одлучују за студије да би одложили служење војног рока.  
Од испитаника који су се већ одлучили коју област желе студирати, њих 10% се одлучило 
за економију/менаџмент, дакле у просеку сваки ... (9) матурант. 6% бивших 
средњошколаца је изабрало филогију/књижевност, као и студије 
медицине/стоматологије. У односу  на прошлу годину, интересовање за ове области је 
опало, али је још увек на ... (10) нивоу. У популарније области спадају још 
војска/криминалистика као и право и психологија.  

 (infostud.com) 
 

(0) А) којих  Б) које      В) којим      Г) којима 
 

1. А) стекне  Б) стекну            В) стећи     Г) стекнути 
 

2. А) диплома             Б) дипломом      В) дипломским        Г) дипломи 
 

3. А) шансама             Б) шансима      В) шанса     Г) шансам 
 

4. А) иностранство       Б) инострантва   В) странству            Г) иностранству 
 

5. А) породица  Б) породице      В) породици    Г) породицама 
 

6. A) знаје                      Б) зна                  В) знаду                   Г) знају 
 

7. А) хоће                      Б) може                В) желе                    Г) воле 
 

8. А) укинуто                Б) укињено          В) укинито              Г) укидано 
 

9. А) десет                     Б) десетим           В) десети                 Г) десетина 
 

10. А) високу                  Б) високом           В) високим              Г) висок 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

II Упиши у реченице одговарајуће везнике који недостају према узорку 0. 
 

 
Шта је омладински рад? 
 
Тачно дефинисање омладинског рада је врло комплексно, ... (0) се у различитим 
европским земљама различито тумачи тај посао. Особа која се бави тим радом негде се 
зове социјални радник, негде социјални аниматор, ................ (11) у неким земљама 
Европе их чак зову координаторима. Омладински рад може бити окарактерисан као 
„мешавина“ активности које су базиране на слободном времену, неформалном 
образовању и социјалној одговорности. Оно што је јединствено у свим активностима 
јесте ............ (12) пружају младима образовне могућности. 
Типови омладинског рада могу бити индивидуални ................. (13) клупски. 
Клупски омладински рад је део инфраструктуре друштва који је у служби младих. 
Деловање клуба је повезано са школама и осталим центрима за младе. Омладински клуб 
својим програмом и политиком рада потпомаже позитиван васпитно-образовни утицај 
.................. (14) пружа могућности за учење у најширем смислу. Преко њих млади имају 
прилику да се идентификују и уче од других, стичу и вежбају, открију своје способности 
и да се упознају са вештинама које су им раније биле непознате. Рад клуба је усмерен на 
креативно коришћење слободног времена. У клуб имају сви слободан приступ, ......... (15) 
без уношења алкохола и опојних дрога.  Радници клуба се труде да искорене асоцијално 
и  криминално понашање код младих. Што се тиче простора клуба, уколико је то могуће, 
потребно је обезбедити приступ и особама са инвалидитетом да би  и они могли да буду 
активни чланови. Омладински клуб треба да пружи једнаке могућности учешћа за све.  
 

 (Prirucnik za omladinski rаd) 
 

 
(0)-јер 
тако што, а, или, али, да 
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Szerb nyelv 
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1812 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 
III Упишите у текст глаголе који се налазе у загради у одговарајућем глаголском 
облику према узорку 0.  
 
Екстремним спортовима се сматрају (сматрати се) (0) сви они спортови који у себи 
..........................(садржати) (16) високи ризик од озбиљних повреда. Обично су 
фокусирани на брзину, висину, високи степен физичког напрезања, специјализовану 
опрему и акробацију. Није познато како су ови спортови .............................(добити) (17)  
назив, нити где и како су ..........................(настати) (18). Екстремни спортови су ретко 
заступљени у школама. Они су више за појединачне особе, него за тимове, али ипак 
........................(постојати) (19) рафтинг и пејнтбол који су тимски. Неке особе које  
........................(одлучити се) (20) да ће се бавити тим спортовима често 
..............................(тренирати) (21) и раде без помоћи тренера. Постоје екстремни 
спортови који захтевају неко возило, нпр. мотокрос, рали, скијање на води итд. 
Развој екстремних спортова ....................................(почети) (22) у другој половини 20. 
века. У то време су ...............................................(нестати) (23) опасности свакодневног 
живота човека западне цивилизације. Када више није било озбиљних заразних болести, 
глади и рата, требало је нешто друго да „подигне адреналин“. Неки људи 
...................................(мислити) (24) да је „екстремно“ уствари маркетиншки производ 
усмерен на млађу популацију и ............................. (подржавати) (25) младалачки бунт и 
супротстављање границама и ауторитету. 

(Wikipedija ekstremni sportovi) 
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Azonosító 
jel: 

               

  
IV Упишите у реченице предлоге који недостају према узорку 0. 
 
 .....О...... (0) омладинском туризму 
Омладинским туризмом називамо сва независна или самостална путовања ........... (26) 
период краћи ............. (27) једне године, а које остварују особе ............. (28) шестнаест и 
двадесет девет година. Међутим, друштвене промене које су се десиле последње две 
деценије помериле су и границу  особа које спадају .......... (29) категорију омладинског 
путовања, па тако се то проширује ............. (30) тридесет чеврте године старости.  
Избор путовања се мења ............ (31) узрасту. Млађим особама је најважнији мотив за 
путовање забава и провод, док у касним двадесетим годинама млади више траже одмор. 
Млади од 15 до 19 година врло ретко одседају у хотелима и желе да путују .......... (32)  
радозналости, док старији (20-30 г.) рађе резервишу хотелски смештај и иду на краћа 
путовања, често само ......... (33) 2-3 дана. Међу циљевима млађих често стоји упознавање 
неког града и других народа, док особе ближе тридесетој години радо одседају ......... (34) 
велнес хотелима ради опуштања. 
Има разлике и међу половима. Особама женског пола је упознавање културе битнији 
мотив, него већини мушкараца, док се особе мушког пола чешће одлучују за 
индивидуална путовања него жене. Млађе жене кажу да не воле саме путовати у 
иностранство ............(35) безбедности. 

(www.srbijazamlade.com) 
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 pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 5   
III. feladat 10   
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! 



 

Szerb nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1812 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2019. október 22. 14:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
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 слушаног текста.  

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, у детаљима. 

На крају проконтролишите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Пуно среће! 



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  
 
I задатак 
 
 Послушајте текст и одговорите укратко на питања! 
 

 

1. Колико се ђака школује и на свом матерњем језику у Србији? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Где је спроведено испитивање по питању похађања наставе на материнском 

језику? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Који се предмети изучавају у тим школама? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Колико ђака припадника националних мањина похађа наставу на српском 

језику? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Које позитивне стране учења на језицима националних мањина истичу ученици 

и њихови родитељи? 

…………………………………………………………………………………… 

6. У чему виде предност учења на језицима националних мањина професори? 

…………………………………………………………………………………… 

7. Које мане учења на језицима мањина истичу корисници? 

…………………………………………………………………………………… 

8. Које проблеме те наставе наглашавају професори? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Какво је опште мишљење о извођењу изучавања на језицима мањина? 

 ................................................................................................................................  
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Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

 
II задатак 
 
Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 
 
10.   Чему је посвећен регионални пројекат “Школе за 21. век”? 

А) учењу на језицима националних мањина 
B) развоју кључних компетенција помоћу програмирања 
C) дигитализацији наставних материјала 

11. Које су кључне компетенције при учењу? 

А) писано изражавање уз помоћ компјутера 
B) усмено изражавање уз помоћ џепног компјутера 
C) развијање критичког размишљања и решавања проблема уз помоћ 
програмирања 

 

12. На који начин је у Србији започет пројекат? 

А) даривањем џепних компјутера школама 
B) свечаном посетом Британског савета основним школама 
C) анкетирањем школа које у пројекту учествују 

13. Које предности пројекта је истакао британски амбасадор? 

А) јачање веза између Србије и Велике Британије помоћу дигитализације 
B) планирање заједничке будућности Велике Британије и Србије 
C) дигитално образовање учесника пројекта 

14. Којим је циљем настао микробит уређај у Великој Британији? 

А) са циљем пропагирања оних предмета који нису у вези са програмирањем 
B) у сврху корисног  провођења слободног времена  
C) са циљем подучавања програмирања и развијања кључних способности 
потребних за будућност 
 

15. Зашто Британски савет сматра важним развијање дигиталне писмености код деце? 

А) јер се све земље Европске уније морају прикључити просечном нивоу 
дигиталне писмености од 47 одсто 
B) јер ће у будућности већина послова захтевати дигиталну писменост, а данас 
мање од пола становништва Европе није још дигитално оспособљено 
C) јер 90 одсто ученика мора бити дигитално писмено у свим школама Европске 
уније 
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16. Како овај пројекат потпомаже развијање капацитета школа? 

А) обучавањем наставника изабраних школа 
B) доделом потребних средстава 
C) сервисирањем самих дигиталних уређаја 
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III задатак 
 
Послушајте текст и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња тачна или 
нетачна. 
 
 

  тачно нетачно 

0. Највећа јужнословенска „Википедија“ данас 
обележава пуних 15 година од настанка. х  

17. Највећа српска онлајн енциклопедија садржи 600.000 
чланака.   

18. Српска језичка верзија највеће онлајн енциклопедије 
покренута је 2003. године.   

19. Треће године од настанка Википедија на српском 
језику имала је 200.000 чланака.   

20. 
Већ прве године након раздвајања Википедије на 
српскохрватском језику на српску и хрватску верзију 
она је имала 900 активних уредника. 

  

21. 
Данас Википедија на српском језику има између 
500.000 и 1.000.000 чланака и преко 200.000 
регистрованих корисника. 

  

22. Популарност Википедије може да се захвали идеји да 
знање треба да буде доступно свима.   

23. 
Википедија у Србији обележава 25 година од свога 
настанка.   

24. Међу Википедијама на Балкану по читаности 
предњачи Википедија на бугарском.   

25. Годишња посећеност Википедије на српском језику 
надмашује 250 милиона посета.   
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 pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
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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. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Szerb nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1812 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2019. október 22. 14:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

01
9.

 o
k

tó
b

er
 2

2.
 



Szerb nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2019. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

  

 

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  
Одговори на горе наведену објаву. Обим рада треба да буде од 120 до 150 речи. 
 
 
Налазим се у озбиљној неодумици! Ове године завршавам гимназију, а појма немам 
шта да радим даље. Родитељи ме терају да студирам, али ја нисам сигурна ни у избору 
факултета: шта да упишем ако хоћу да имам добро плаћен посао? Може ли неко да ми 
помогне, да ме саветује? Које професије су најбоље плаћене? Шта се тражи сада на 
тржишту? Наравно, не бих волела да се мучим на факултету с испитима, а после да 
годинама тражим посао.  
 
 
                                                                                                        Мила 

(www.krstarica.forum/izborstudija) 
 

 
У свом раду осврни се и на следеће: 
 

- како се у вашој околини односе према том питању? 
- одакле ученици могу добити информације у вези тога? 
- који су ваши планови након матуре? 

 
 
___________________________________________________________________________
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II  
 
Интернет куповина 
Напишите своје мишљење о горе наведеној теми. Обим рада је 200 - 250 речи. У 
свом зaлагању осврните се на следеће:  
 

- шта можемо купити преко интернета? 
- позитивне стране и мане такве куповине? 
- на шта треба да обратимо пажњу приликом наручивања? 
- лична искуства 
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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  
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