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Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A 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. 
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I На основу прочитаног текста изаберите тачан одговор међу наведеним 
могућностима и одговарајуће слово упишите у квадратић. 
 

Србија друга у Европи по смртности од рака дојке 

Претерана телесна тежина, неправилна исхрана и смањење физичке активности 
доприносе настанку од 25 до 33 одсто случајева оболевања од рака дојке, док редован 
самопреглед, одлазак код лекара на мамографски и ултразвучни преглед, као и 
прихватање здравих стилова живота доприносе превенцији и раној дијагностици 
малигнитета. 

Проблем је што се Србија налази на другом месту у Европи по смртности од рака дојке, 
док сваке године у нашој земљи годишње оболи око 4.600 жена,  наглашено је на 
јучерашњој трибини „Време је за промене”. 

Рак дојке најчешћи је злоћудни тумор код нас, истакла је др Станислава Оташевић, 
председница Удружења „Европа Дона Србија”, и додала да од ове болести могу да оболе 
и мушкарци, мада се то дешава веома ретко. 

– Једна од осам жена оболи од карцинома дојке. И даље највише оболевају жене које 
имају од 45 до 65 година. Наше удружење бори се да унапреди свест жена о значају 
здравља дојке, али и да свима буду доступни једнаки начини дијагностиковања и лечења 
болести – каже Оташевић додајући да је „Европа Дона” установила 15. октобар за Дан 
здравља дојки како би подсетила девојке и жене о значају раног откривања болести и 
важности здравих стилова живота. 

Захваљујући постојању удружења пацијената, напомиње др Маја Гулан, хирург-онколог, 
болести више нису табу тема, а жене почињу отворено да говоре о проблемима са којима 
су се сусреле у току лечења. 

– Оне шаљу поруку да је болест излечива и да са њом може да се живи – додала је др 
Гулан. 

Професор др Драгана Богдановић Стојановић, из Института за онкологију Војводине, 
нагласила је да рак дојке лагано расте и да је важно да жене које имају од 50 до 70 година 
одлазе на мамографске прегледе на сваке две године. 

– Ултразвук није замена за мамограф. Жене код којих се рак открије у раној фази имају 
шансе не само за излечење, већ и за много квалитетнији живот касније јер често промене 
своје приоритете. Жене се често плаше зрачења приликом прегледа, али то апсолутно не 
угрожава здравље. У будућности се могу очекивати многи иновативни начини 
дијагностиковања рака дојке, самим вађењем крви или грудњаком који прати промене 
температуре – указала је др Богдановић Стојановић. 

Истраживања нису повезала посебан начин исхране са ризиком од оболевања од рака 
дојке, али исхрана је веома важна. Савет је да треба узимати храну богату влакнима и 
ниским процентом масти, воће и поврће, а ограничити унос црвеног меса и месних 
прерађевина и угљених хидрата.  

(www.politika.rs  27.09.2017.) 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Превенцији и раној дијагностици малигнитета придоносе   
А) неправилна исхрана и смањење физичке активности 
Б) претерана телесна тежина 
В) мамографски и ултразвучни преглед 

2.  У Србији од рака дојке годишње оболи     
А) 46.000 жена 
Б) око 600 жена 
В) 4600 жена 

3.  На европској ранглисти оболелих од рака дојки Србија се налази  
А) на првом месту 
Б) на задњем месту 
В) на другом месту 

4.  Од злоћудних тумора рак дојки у Србији     
А) најучесталији је 
Б) један је од најређих 
В) није чест 

5. Рак дојке највише прети женама        
А) млађим од 45 пет година 
Б) између 45 и 65 година 
В) старијим од 45 година 

6. 15. октобар  је проглашен за Дан здравља дојки    
А) да би се жене упозориле на значај раног откривања болести 
Б) како би свима били доступни једнаки начини дијагностиковања и лечења 
В) да би се унапредила свест жена о значају те болести 

7.  Одлазак на мамографске прегледе предлаже се женама   
А) млађим од 50 година сваке друге године 
Б) између 50 и 70 двогодишње 
В) старијим од 70 сваке друге године 

8.  Излечене жене имају веће шансе за      
А) рано откривање нове болести 
Б) поновно оболење од рака  
В) много квалитетнији живот касније јер мењају начин живота 
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9.  У будућности се очекују нови начини дијагностиковања рака дојке 
А) помоћу крвне слике 
Б) помоћу специфичног топломера 
В) помоћу ултразвука 
 

10. Ризик од оболевања од рака дојке је мањи      
А) ако узимамо немасну храну богату влакнима 
Б) ако конзумирамо мало воћа и поврћа 
В) ако уносимо неограничену количину црвеног меса и месних прерађевина 

 
 
 

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

За реформу образовања у Србији ЕУ издваја 27,4 милиона евра 

„Српска деца заслужују исте могућности као и деца у ЕУ", поручио је комесар за 
преговоре о проширењу Јоханес Хан. Споразум о подршци ЕУ образовном систему 
Србије данас у Бриселу су потписали директорка за Западни Балкан у Генералном 
директоријату Европске комисије Геновева Руиз Калевера и помоћник министра за 
евроинтеграције Бранко Будимир, у присуству министарке Јадранке Јоксимовић и 
комесара Јоханеса Хана. 

У питању је први споразум ЕУ овакве врсте са неком од земаља Западног Балкана. 
"Српска деца заслужују исте могућности као и деца у ЕУ. Зато је подршка у области 
образовања важан део наше агенде проширења. То је инвестиција у нашу заједничку 
будућност, јер Србија припада европској породици“, поручио је приликом потписивања 
комесар Хан. 

Добијени новац ће бити намењен усклађивању образовног система у Србији са 
потребама тржишта рада, унапредиће се стручност наставног особља и помоћи 
образовању најрањивијих мањинских заједница у земљи.  

Европски комесар за преговоре о проширењу каже да ће око 40.000 наставника у Србији 
бити тренирано у складу са новим модерним програмима, што ће студентима обезбедити 
висококвалитетна предавања.  

Истовремено 4.000 наставника који предају на језицима мањина добиће специјалне 
тренинге, а посебни уџбеници на мањинским језицима биће штампани.  
Посебна пажња биће усмерена на потребе и подршку у образовању ромске деце од којих 
ће њих 7.000 добити и школарине.  

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић нагласила је данас у Бриселу 
да нема развоја без доброг образовања и да укупан економски и друштвени напредак 
једне државе зависи од добро образованих људи и образовног система који је повезан са 
тржиштем рада.  

Јоксимовић је, после потписивања споразума о подршци ЕУ образовном систему Србије, 
поручила да је жеља и Србије и ЕУ да се зауставе економске миграције и одлив младих 
људи из земље што је, према њеним речима, последица ситуације где Србија школује 
превише одређених образовних профила који потом не могу да нађу посао на тржишту 
рада у Србији. 

"Ми смо 27,5 милона евра добили за програме који ће помоћи наставном кадру да 
наставне програме и планове прилагоде потребама тржишта рада, да имамо квалитетно 
и релевантно образовање, што је у складу са нашом Стратегијом образовања до 2020 
године", истакла је министарка, која је нагласила да новац добијен од ЕУ иде у прави 
сектор. 

(www.dnevnik.rs 27.09.2017.) 
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11. Како гласи порука комесара за проширење, Јоханеса Хана? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
12. Која од земаља Западног Балкана има споразум ЕУ овакве врсте? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
13. У које сврхе ће да буде утрошен новац добијен од споразума? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
14. На који начин ће да се усклади образовни систем у Србији са потребама 
тржишта радa? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
15. Како ће да се унапређује стручност наставног особља? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
16. Какве ће користи да имају студенти од тренирања наставника? 
 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
17. На који начин ће да се унапреди настава на мањинским језицима? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18. Шта сматра министарка Јоксимовић темељем развоја и напретка? 
 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
19. Која је заједничка жеља Србије и ЕУ? 
 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

20. Што мисли министарка Јоксимовић о новцу добијеном од ЕУ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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III Прочитајте текст и попуните табелу по узорку (0). Установите да ли су тврдње 
истините или неистините! 

СЕДАМ САВЕТА ДА ОДМОР ПРОТЕКНЕ САВРШЕНО: Игла с концем, коверат 
и старе ципеле 

Ни искусни путници не знају многе тајне савршеног путовања, али знају да ситнице чине 
разлику да ли ће се кратак викенд претворити у непријатну авантуру. 

Кофер у којем нема непотребних ствари, мудро испланиран новац, списак места које 
треба обићи и видети, нису довољни да све протекне у најбољем реду, већ треба и 
неколико добрих савета. 

1. Увек одштампајте бординг карту и хотелску резервацију. Ретко ко је имао проблема 
приликом чекирања, али никада се не зна када ће да „падне систем“ или шалтерска 
радница не уме да прочита српско презиме. Најбоље је чекирати се „онлајн“ и само 
„оставити“ пртљаг, али ко за то нема времена, не сме заборавити да одштампа карту. 

Хотелску резервацију је неопходно имати на папиру, јер у многим градовима постоји по 
неколико хотела са истим именом. Такође, лакше је показати таксисти него објашњавати. 
Резервација сачувана у телефону није мудар потез, јер батерија може да се испразни. 

2. Никада не мењајте новац на аеродрому, јер је курсна разлика ту увек најлошија, па се 
добија мање него у граду. Уколико је неопходан новац за транспорт (такси, воз или 
аутобус) свака валута може да се добије у српским банкама, па и оне најређе, уколико се 
унапред најави шалтерском раднику. Такође, неупоредиво је јефтиније платити 
картицом, које примају и таксисти, а на аутоматима може да се купи карта за јавни 
превоз. 

3. Корисно је понети гумицу, хотелски пакетић игала са концима или зихернадлу, јер 
може да послужи. У ручном пртљагу увек треба имати чист веш, мајицу или кошуљу, а 
ово нарочито важи за оне који путују авионом. 

4. Искусни путници увек направе копију докумената и носе са собом у случају губитка. 
Такође, породици треба дати тачне податке где и како се путује, да би имали све 
информације у случају непредвиђене ситуације. Пре поласка на пут корисно је уписати 
и број амбасаде. 

5. Сувенири се никада не купују на аеродрому него у граду. Увек може да се „украде“ 
тренутак и уђе у сувенирницу због брзе и кратке куповине. Магнети сада свуда у свету 
могу да се нађу за евро или два, осим на аеродрому – где су, као по правилу, од пет до 
десет евра. 

6. Увек треба имати сакривен новац, јер 20 евра у ситуацији када касни авион дође као 
мелем на рану. 

7. На пут треба носити само веома удобну обућу. То нису увек патике у којима се нога 
зноји, већ старе удобне ципеле.      (www.novosti.rs 07. октобар 2017.) 
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  тачно нетачно 

(0) Ни искусни путници не знају многе тајне савршеног 
путовања. Х  

21. Сви се путници слажу да од ситница зависи хоће ли се кратак 
викенд претворити у непријатну авантуру.   

22. За успешно путовање довољно је спремити кофер пун 
корисних  ствари.   

23. Немојте кренути на пут без одштампане бординг карте или 
хотелске резервације.   

24. Боље је имати одштампану хотелску резервацију него јe 
сачувати у телефону.   

25. Валуту мењајте на аеродрому јер је курс овде најповољнији.   

26. У ручном пртљагу може вам добро доћи гумица, хотелски 
пакетић игала са концима или зихернадла.   

27. Добро је направити копију својих личних докумената.   

28. Пре путовања корисно је све личне податке оставити 
амбасади.   

29. Магнети се и на аеродрому могу купити за еуро или два.   

30. Путујте увек у старим изношеним ципелама!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen  30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Szerb nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1811 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók  
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
Csak a tartalmilag és nyelvtanilag hibátlan megoldás fogadható el. 
 
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. 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
I Подвуците слово и реч која се правилно уклапа у дату реченицу према узорку 0. 

Познајемо толико људи, али ... (0) сигурно има мање од десет. У пријатељство су уложене 
године рада, смеха и разочарења. Каже се и да су пријатељи родбина коју ми ... (1). Ко 
су нам прави пријатељи? Људи који су спремни да ти помогну, и ако ти је лош дан ... (2) 
ти кафу, чај и остаће поред тебе. Људи који ће се смејати и ... (3) заједно са тобом. Они 
који ће бити поносни на ... (4) када дипломираш и који ће ти рећи ако је твоја одлука 
погрешна. Неко ко ће те назвати телефоном у девет ујутро да пита како си, јер си 
претходно вече била тужна. Наравно, све је то лепо, али и ... (5) ствари могу да се покваре. 
Ми одрастамо сваки дан и мењамо се. Нека пријатељства остају још из детињства, а нека 
не. Али ... (6) успомене, дивне и важне из једног дела ... (7). Пријатељство је двосмерна 
улица – за пријатељство је потребно двоје. Треба да је обострано.  

(www.portalmladi.com/-oprijateljstvu) 
 

 
(0) А) пријатеља             Б) пријатеље             В) пријатељу               Г) пријатељ 
 

1. А) бирају                     Б) бирали сте            В) бирамо                    Г) бира 

 
2. А) скува                       Б) скуваће                 В) скувајмо                 Г) скувати 
 
3. А) плакају                   Б) плакати                 В) плачем                    Г) плакали 
 
4. А) тебе                        Б) теби                       В) тобом                      Г) ти 
 
5. А) најлепши               Б) најлепи                  В) најлепше                Г) најлепшим 
 
6. А) остају                     Б) остаје                     В) остајеш                  Г) остајати 
 
7. А) живот                     Б) животом                В) животу                   Г) живота 

 
 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
       7  

 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
II Допуни реченице речима које стоје испод текста у њиховим исправним облицима 
према узорку 0. 
 
Родитељ у просеку објави скоро 1000 слика свог детета (0) на интернету пре него што 

оно напуни пет .......................... (8) показало је истраживање једног .....................(9) сајта, 

који се бави заштитом на интернету и родитељством у дигиталној ери. Највише 

фотографија маме и тате .................................... (10) на Фејсбуку и то лети, кад на њиховим 

профилима доминирају .................................. (11) деце с плаже и мора. Већина родитеља 

то чини несвесно и не размишљајући о томе да ли тако можда угрожавају дететову 

приватност. 

-Пре него што ставите слику малишана на било коју друштвену .............................. (12), 
увек прво добро размислите како би се он осетио кад би је видео на интернету и да ли би 

му због тога било непријатно. А кад постављате слике деце с плаже, ограничите 

видљивост само за ............................................ (13) и рођаке. Тако смањујете могућност 

злоупотребе – открива Драгана Станковић, психолог. 
(Блиц жена) 

 

 

(0) дете – детета 

 8. година 

 9. британски 

10. објавити 

11. слика 

12. мрежа 

13. пријатељи                                                  

  

 

 

 

 
8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért 
      6  

 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

III Глаголе у загради који стоје у инфинитиву стави у перфект (прошло време) 
према узорку 0. 
Шеснаест година после СР Југославије (Србије и Црне Горе) на Европском првенству у 

Истамбулу, наследници Бодироге и Стојаковића нису успели. (0 успети) да у дворани 

„Синан Ердан“ врате златну медаљу, али су се ипак ......................... (14 борити) до краја. 

Изабраници селектора Александра Ђорђевића тако су ..........................(15 донети) држави 

трећу сребрну медаљу на последња четири велика такмичења. ..................... (16 Отићи) 

су у Истамбул спремни, али без осморице играча који би у идеалним околностима били 

у најбољих 12 светских кошаркаша, али на крају нису ............................. (17 имати) снаге 

за потпуни тријумф. Дуго су Словенци ................................ (18 играти) пуном снагом 

вођени Гораном Драгићем који је .................................... (19 бацити) 35 поена. Скупштина 

града Београда  ............................................. (20 саопштити) је да ће у понедељак 

организовати дочек кошаркашке репрезентације Србије испред Старог двора, пошто су 

момци  освојили сребрну медаљу на Европском првенству у Истамбулу. 

 
(www.mondo.rs/kosarka) 

 

 
 
 

 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 

       7  
 
 
 
  



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
IV Упиши предлоге који недостају на одређена места према узорку 0 
 

Брза храна (ен.: fast food) je термин и врста хране која се  у (0) ресторанима брзе хране, 

врло брзо припрема и сервира и усто је и јефтина па због тога се назива брза храна. Она 

се понекад још и назива и џанк фуд (као смеће храна). У свету су посебно популарни 

хамбургери, месни хамбургери и пржени кромпирићи звани помфрит, али и газирана 

пића, ......... (21) имају сладак укус. Брза храна је најпопуларнија .......... (22) младих: код 

деце и тинејџера. Они радо купују још и хот дог, брзо припремљену пилетину. Неки људи 

мисле да је брза храна врло добра ........... (23) здравље, те због тога се њихов мени састоју 

главном од брзе хране. Остали људи сматрају да је врло неквалитетна ......... (24) много 

масти и шећера. Може бити штетна у великим количинама. Може проузроковати вишак 

килограма, шећерну болест, чак и болести срца. Брза храна је један ........ (25) симбола 

савременог брзог начина живота који садржи много стреса. 

(www.wikipedija.rs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
     5  

 
 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

 

 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 7   
II. feladat 6   
III. feladat 7   
IV. feladat 5  

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Szerb nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1811 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A 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. 
 

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! 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
I задатак 
 
Послушајте текст пажљиво а затим одговорите на питања! 
 
1. У којим архитектонским и уметничким стиловима су насталe грађевине Будимпеште?  
  (Наведите барем три стила!) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Колико су високе зграде у Будимпешти? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Које су локације у Будимпешти заштићене од стране Унеска? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Због чега град прописује строга правила везана за изградњу нових зграда у центру 

града? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Шта је урачунато у цену карте за туристички аутобус? 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Које знаменитости Будимпеште се налазе на траси туристичког аутобуса?  (Наведите 
четири знаменитости!) 
………………………………………………………………………………………………… 

7. Каква је понуда у локалима и ресторанима Будимпеште? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Која је најпознатија пешачка зона у Будимпешти? 

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

9. Која је најнижа цена за ноћење у Будимпешти по особи? 

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

 

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



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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

0. Ношење прстена на одређеном прсту симболише ваше особине. 
 

10. Особе које носе прстен на палцу доминантне су и трвдоглаве. 

11. Људи с прстеном на кажипрсту нису склоне мегаломанији и хистерији. 

12. Ношење прстена на  левом кажипрсту у неким културама симболише брак. 

13. За ношење прста најбољим се сматра средњи прст. 

14. Прстен на средњем прсту показује како сте поуздани и да доносите добре одлуке. 

15. Некада се веровало да нерв који пролази домалим прстом води равно у срце. 

16. Некреативни људи носе прстен на домалом прсту. 

17. Ношење прстена на малом прсту истовремено показује склоност ка криминалу и 

уметности.  

 
 истинито лажно 

(0) Х  

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Маx. Elért 
        8  

 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
III задатак 
 
Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 
 
Новосађани у просеку годишње читају 
 

А) 10 књига 
Б) 11 књига 
В) 12 књига 

 
18. Међу становницима града Новог Сада књиге купује само 

 

А) 20 % 
Б) 25 % 
В) 30 % 

 
19. Међу читаоцима у највећем броју су 

 

А) жене које станују у градовима 
Б) жене са села 
В) студенти с факултета 

 
20. Истраживања су показала да  

 

А) интерес за књигом расте заједно са ступњем образовања 
Б) интерес за књигом расте у кругу деце 
В) интерес за књигом расте с годинама старости читаоца 

 
21. Истраживања агенције "Нинамедија" у којима је учествовало 1.200 испитаника 

трајала су 
 

А) три дана 
Б) пет дана 
В) месец дана 

 
22. Резултати истраживања показују да у протеклој години две трећине Новосађана 

 

А) није прочитало ниједну књигу 
Б) прочитало је најмање једну књигу 
В) више од једне књиге 

 
23. Анкета је показала да  

А) око 3 % читалаца није могло да процени број прочитаних књига 
Б) 28 % читалаца не зна колико је књига прочитало у задњих годину дана 
В) отприлике 3 % читалаца није прочитало ниједну књигу 

  



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
24. Читање књиге у електронској форми 

 

А) веома је учестала појава у кругу испитаника 
Б) уопште се не практикује код испитаника 
В) практикује само мали број читалаца 

 
25. До књига највећи број испитаних читалаца долази 

 

А) путем куповине 
Б) изнајмљивањем у библиотеци 
В) посуђивањем од пријатеља или родбине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Маx. Elért 
        8  



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

 

 pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése I. feladat 9   
II. feladat 8   

 III. feladat 8  
Feladatpont összesen 25  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Szerb nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1811 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 23. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár használható. 

A piszkozatot át kell húzni. 

A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  

A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs írás-
mód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott  
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 



Szerb nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

I  
Напиши мејл од 80-100 речи свом разредном другу/другарици. 
 
СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА ГАРАНТУЈЕ ДОБАР ПОСАО! ПРИЈАВИ СЕ! 
 

 
 
Писмо нека садржи: 

- опиши како си нашао посао преко интернета 
- позови свог пријатеља да радите заједно следећег лета 
- говори о предностима летњег рада 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  
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1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2019. május 23. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
II Напишите одговор од 100 до 120 речи на доле наведену објаву у интернет 
форуму. 
 
 
Сваки пут кад узмем паре од својих родитеља они ми кажу да не потрошим све, али 
без обзира на то ја их потрошим пре него што сам планирала, ни не приметим како. 
Мајка ми се стално жали да смо испразнили породични буџет. 
Шта да урадимо? 
 

Милана 
 

(www.krstarica forum.com) 
 
Одговор нека садржи: 
 

- опиши како се у вашој породици економише новцем 
- опиши један свој лични пример или пример познаника 
- дај савет за штедњу 
- дај савет како да уштеди породица 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

I. 

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

I. feladat összesen 11  

II. 

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

II. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  
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elért programba  
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I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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