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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. 
 

 
Деца у Србији на интернету три сата дневно, викендом и седам 

 
Већина деце и младих у Србији, чак 86 одсто узраста 9-17 година користи интернет 

свакодневно, .............................. (1) три сата дневно – резулати су међународног 

истраживања "Деца Европе на интернету" . 

Интернет користе углавном .............................. (2), готово никада за грађански активизам, 

половина њих гледала је слике крви и .................................... (3) животиња или људи, а 

скоро трећина младих приступа порнографским сајтовима, показало је истраживање.  

Током викенда, две трећине младих проводи на интернету између четири и седам сати 

дневно. Готово трећина деце и младих имала је ..................................... (4) на интернету 

у последњих годину дана, девојчице чешће него дечаци, старији чешће него млађи. 

Државна секретарка Министарства трговине, туризма и телекомуникација Татјана 

Матић истиче да је ресорно министарство пре две и по године покренуло Национални 

контакт центар ....................................... (5) на интернету. 

"Сви грађани, укључујући децу и малолетнике, могу да позову центар .......................... (6) 

из области безбедности на интернету и да пријаве угрожавање на број телефона 19833, 

али и ........................................... (7) на адресу bit@mtt.gov.rs. Национални контакт центар 

је за две и по године свог рада имао више од 11.900 позива, формирано је 2.200 предмета, 

од тога је прослеђено 180 надлежним институцијама", објашњава Матић. 

Истраживања показују да четвртина деце и младих ................................................. (8) 

на интеренту није о томе разговарала ни са ким, а мање од половине или 40 одсто 

изјавило је да им родитељи дају објашњење како да безбедно користе интернет. 

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доменићис каже да су резултати 

међународног истраживања слични и ..................................... (9) учесница у истраживању, 

попут Хрватске, Норвешке, Италије. 

"Оно по чему се истраживање разликује када упоредимо друге земље и Србију је улога 

родитеља која је овде слабија у заштити деце од неодговорног коришћења интернета", 

објашњава Де Доменићис. 
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Истраживање показује и то да је вршњачко насиље на интернету, током последњих 

годину дана искусило 16 одсто младих који су учествовали ..................................... (10), а 

док је 15 одсто имало такав однос у комуникацији уживо. 

Трећина деце и младих узраста 11-17 година приступила је веб сајту порнографског 

садржаја, док 43 одсто ученика и 6 одсто ученица приступа свакодневно. 

У ово истраживање Србија се укључила 2018. године, оно је реализовано на 

репрезентативном узорку од 1150 ученика и ученица узраста од 9-17 година, у 40 

основних и 20 средњих школа на територији целе Србије. 
(Извор: Tanjug – www.dnevnik.rs 09.12.2019) 

 
 
 
 
након негативног искуства, у истраживању, узнемирујуће искуство, у другим земљама, 
слањем мејла, за безбедност деце, за забаву, у просеку, за савете, снимке мучења,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



Szerb nyelv 
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 6 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
II Прочитајте текст и одговорите на питања! 

 
Сеоско становништво у Бачкој све гојазније 

 
Резултати акције „Селу у походе” показују да након 30 година сви имају проблем 

с прекомерном тежином, а на то се надовезују проблеми с високим притиском, шећером 

и холестеролом. 

Становништво на селу и у приградским месним заједницама, судећи по узорку који се 

јавио на превентивне прегледе, углавном има вишак килограма, а сваки пети и патолошке 

вредности крвног притиска и шећера у крви, док свака трећа особа има повишен 

холестерол. 

Да се у Бачкој добро једе јесте предмет честих шала, али када „резултат” оваквог 

јеловника стигне на медицинску анализу, многи се ухвате за главу. Због тога лекари и 

медицинске сестре Дома здравља и Завода за јавно здравље, као и волонтери Црвеног 

крста већ девету годину раде акцију превентивног прегледа здравља становништва 

у приградским месним заједницама под називом „Селу у походе”. Како каже стручни 

сарадник Црвеног крста Зоран Миловановић, све време акције пропагирају здрав начин 

живота и превенцију као најбољи лек против болести. 

Ове године у 12 месних заједница прегледано је 448 становника, а на ове превентивне 

прегледе већином су се одазивале жене, чак 73 одсто прегледаних су биле жене, а 

половина прегледаних је била старија од 65 година, кажу сумирајући резултате 

овогодишње акције. 

Онима који су дошли на преглед мерена је висина, тежина, рађен индекс телесне масе, а 

др Нада Косић Бибић, начелница Центра за промоцију здравља при Заводу за јавно 

здравље каже да су захваљујући новим апаратима у последњих неколико акција уз помоћ 

специјалне ваге радили и проверу композиције тела, односно одређивали проценат 

масног ткива, воде, количину коштане и мишићне масе, а може се одредити и 

висцеларна, то јест унутрашња маст. 

„Нови апарат нам даје могућност да суграђанима дајемо много значајније и боље 

информације, а постоји и додатни мотивациони фактор у виду бољег разумевања шта и 

које промене у животним навикама треба да ураде”, каже др Косић Бибић. 
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Резултати показују да је становништво све гојазније, чак 40 одсто њих у категорији 

младих од 18 до 30 година има вишак килограма. Најгојазније је становништво између 

50 и 60 година што наводи на закључак, каже овај стручњак, да ова популација захтева 

посебне мере и активности. Предгојазно је преко 39 одсто прегледаних, и то подједнако  

и код мушкараца и жена, а просек из добијених појединачних резултата, показује да је 

индекс телесне масе 28,47 килограма по квадратном метру и виши је 

од прошлогодишњег просека. 

„Имамо ситуацију да су након тридесете сви у категорији особа с повишеним индексом 

телесне масе и ово је посебно важно и значајно јер ризик за развој различитих болести 

расте с порастом тежине”, каже др Косић Бибић. 

Једна од последица прекомерне тежине били су и резултати које је изнела др Верица 

Дроњак, начелница Превентивног центра Дома здравља: петина прегледаних има 

патолошке вредности крвног притиска, исто толико њих је имало повишен шећер у крви, 

док су високе вредности холестерола забележене код сваке треће прегледане особе. 

„Екстремно високе вредности биле cу доминантне у популацији између 50 и 60 година”, 

каже др Дроњак. 

Због тога су пацијентима који су дошли на превентивни преглед давани савети о здравим 

животним навикама, о важности физичке активности, као и о штетности дувана, 

алкохола и опијата. „Промене јесу могуће, без обзира на године, треба мењати животне 

навике. Заблуде и ставови везани за исхрану и физичку активност и коришћење дувана 

и алкохола обликује понашање наших суграђана, зато је важан ниво знања о начину 

правилне исхране јер кроз мале промене могу значајно унапредити квалитет”, закључује 

др Косић Бибић. 
(www. politika.rs. 21.12.2019) 

 
 
11. Према резултатима истраживања, када почињу проблеми с прекомерном тежином? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
12. Од пацијената пријављених на превентивни преглед, колико њих има критичне 

вредности крвног притиска? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Ко врши превентивну акцију „Селу у походе“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
14. Колико дуго већ траје та акција? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
15. Шта је циљ акције „Селу у походе“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
16. Шта стручно особље сматра најбољим леком против болести? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
17. Који део популације се одазвао прегледима у највећем броју? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
18. Шта се мери новим апаратима последњих година? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
19. Какав је индекс телесне масе у односу на прошлогодишње резултате? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
20. Шта се предлаже прегледаним пацијентима? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 лажне, неистините! 
 

Србија у 19. веку била земља вина 
 

Књига "Трпеза за уморне путнике" Ђорђа С. Костића у издању Геопоетике представљена 

је у просторијамa те издавачке куће. 

Милан Ристовић, уредник књиге, казао је да трагом мноштва европских путника 

намерника, који су стизали са разних страна и различитим поводима, Ђорђе С. Костић 

својом књигом - кулинарским бедекером и азбучником српског "благоутробија", води 

читаоце кроз Србију деветнаестог века. 

У земљи која је постепено добијала своје препознатљиве обрисе на карти Европе, као 

улазна капија на путу ка непознатом, хаотичном али изазовном Оријенту, странци су 

срдачно дочекивани и угошћавани за кнежевском и краљевском трпезом, у првим 

београдским модерним хотелима, паланачким кафанама, манастирским коначиштима, 

путничким свратиштима, сеоским крчмама и колибама или уз огњиште под ведрим 

небом. 

Милан Ристовић каже да је Костић написао изузетно занимљиво штиво које посматра 

важно столеће за Србију. 

"На почетку тог столећа почиње обнова српске државе и траје готово читав век. У фокусу 

историсјких истраживања увек су били ратови и устанци, а овде имамо други угао који 

се кроз сведочанства странаца бави темом која заправо показује од чега људи живе 

на том простору. Костић пише о друштвеној историји, а са друге стране, читаоцима 

предочава укрштање различитих културних утицаја који су се одвијали у тадашњој 

Србији", казао је Ристовић. 

Он је додао да су истраживачи различитих професија долазили у Србију из многих 

европских земаља, и да су се ти радознали путници интересовали за политику, историју, 

културну баштину, климу... па све до хране. 

"Читајући њихова запажања и белешке видимо разлике које они примећују нарочито 

у гајењу нових повртарских култура и прихватању гастрономских оквира модернизације 

српске кухиње. Цео 19. век показује како се ствара ново друштво између осталог и кроз 

кухињу", казао је Ристовић. 

Како каже, путописци у 19. веку у Србији примећују јако добро вино. 
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"Србија је у 19. веку била земља вина, а мање земља ракије. Прве пиваре отварају Чеси 

и Немци тек од средине 19. века. Примећују путописци да у Србији тада нема маслаца 

или путера. Описали су Србе као људе који пију много воде јер је свуда било чисте пијаће 

воде", казао је Ристовић. 

Он је посебно истакао да су путописци из иностранства били изненађени количином меса 

која се у Србији трошила на исхрану. 
(www.dnevnik.rs 23.12.2019) 

 

  
 
 
  тачно нетачно 

0. Србија je у 19. веку била земља вина. х  

21. Издавачко подузеће „Геопоетика“ издало је књигу "Трпеза 
за уморне путнике".   

22. Књига се бави кулинарством у Србији 19. века.   

23. Путници-намерници у Србији нису радо дочекивани и 
угошћени у то време.   

24. На почетку 19. века отпочела је обнова српске државе.   

25. Костићева је књига од историјске важности јер описује 
ратове и устанке у Србији у 19. столећу.   

26. Највећа вредност књиге је у томе да аутор приказује 
укрштање различитих кулутурних утицаја.   

27. Костић истиче да су радознали путници који су долазили 
у Србију били заинтересовани искључиво за храну.   

28. У 19. веку у Србији се гаје нове повртарске културе и врши 
се модернизација српске кухиње.   

29. Путописци су забележили да се у Србији у 19. веку троши 
много путера.   

30. Путописце је запањила количина меса коју су у Србији 
трошили на исхрану.   

 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
          10  
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dátum  javító tanár 
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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 2011 
  II. Nyelvhelyesség 
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Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
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2020. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
 
Csak a tartalmilag és nyelvtanilag hibátlan megoldás fogadható el. 
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I 
 
На назначена места упишите одговарајуће речи наведене испод текста према узорку 
(0). 
  
 
Овдашњим телевизијским гледаоцима прешло је у навику да када укључе телевизор 
узвикну: „Опет (0) ова серија! Поново реприза.“ Оваква реакција прелила се са домаћих 
на инострана остварења. ......................... (1) томе што се поједине телевизиje труде да 
откупе нове серије, гледаоце не вара утисак да се неке, .............................. (2) старије 
серије не скидају са малог екрана. Телевизијама је прешло у навику да се ограђују од тога 
да је серија већ виђена, користећи најаву – „премијера за канал“. 
У врху по броју емитовања је криминалистичка серија „Морнарички истражитељи“. 
Овдашњој публици новије епизоде нису ......................... (3) познате, али је за старије – 
постала експерт. Тако је и са осталим, некада веома популарним и награђиваним 
серијама, ....................... (4) „Увода у анатомију“. Гледаоци су ........................ (5) имали 
прилике да гледају неке од култних епизода, попут оне о оружаној опсади болнице или 
пада авиона.  Прича о комшиницамa испричана је кроз узбудљиву серију „Очајне 
домаћице“. У једном тренутку цела серија се показивала у поподневном термину, једном 
дневно од понедељка до петка. Када се завршила та реприза, почела је нова – по три 
епизоде заредом радним данима, па реприза репризе викендом. ....................... (6) год 
волели да виде стару добру серију на малом екрану, гледаоци нису толерантни на бројне 
репризе. Зато би било добро да наше телевизије праве равнотежу ...................... (7) 
понављања старих и приказивања нових епизода о којима бруји читав свет. 

(Ковачевић Јовановић 
Тв ревија децембар 2019) 

 
 
упркос, попут, поново, колико, углавном, опет, толико, између 
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II 
 
Од доле датих решења пронађите правилно и подвуците га према узорку (0)!  
 
Порастом ... (0) интернета и савремених коминукацијских могућности свакако расте и 
проценат њихове злоупотребе и електронског насиља међу ... (8). Једна од ... (9) реакција 
запослених у школама јесте да се не хватају у коштац са овом врстом злостављања јер се 
она догађа изван школског окружења, па је на тај начин могућност контроле дечјег 
понашања смањена. Ипак, васпитни задатак ... (10) је помоћ за односе са другима, 
колегама, учитељима, за уљудне социјалне односе, а образовни задатак је да подучава 
о начинима коришћења ... (11) медија и технологије за опште добро. Због тога школа и 
њени запослени имају изразито ... (12) улогу у превенцији злоупотребе интернета и 
мобилног и у ситуацијама решавања актуелних проблема електронског насиља и 
злостављања. Важно је показати ... (13) да одрасле особе разумеју и прате промене 
у информатичкој технологији, као и промене у начину комуницирања и интересовањима 
деце и младих. Важно је поставити јасна правила коришћења интернета и мобилног 
телефона у ... (14) средини. Укратко, сва се правила могу више-мање свести на ово: 
Немојте чинити ... (15) оно што не бисте хтели да они вама чине. Важно је нагласити шта 
је то електронско насиље. Нагласити по чему се оно разликује од других ... (16) насиља, 
које су његове специфичности, који су утицаји таквог насиља. Свакако је важно ставити 
нагласак на упознавање деце и њихових родитеља са ... (17) коју свако од нас има када 
се користи модерном технологијом (мобилним, интернетом), у комуникацији с другима. 
Такође је потребно дефинисати последице за оне који крше правила или чине насиље. 

(www.medijskapismenost.net) 

0   A) употребе Б) употребом  В) потребе  Г) употреби 

8. A) деце  Б) децом  В) детета  Г) децама 

9. A) чешће  Б) чешћих  В) чешће  Г) чешћим 

10. А) школе  Б) школа  В) школама  Г) школи 

11. А) савременим Б) савремена  В) савремених Г) свавремених 

12. А) важне  Б) важних  В) важан  Г) важну 

13. А) ученицима Б) ученицама  В) ученике  Г) ученици 

14. А) школској Б) школски  В) школском  Г) школским 

15. А) другој  Б) другог  В) другови  Г) другима 

16. А) облици Б) облицима  В) обликом  Г) облика 

17. А) одговорност Б) одговорношћу В) одговорног Г) одговоран 
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III 
 
Одредите која је тачна, а која је нетачна међу наведеним тврдњама и упишите 
ознаку Х у табелу према узорку 0. 
 
Омладински фестивал у Суботици имао је велики историјски значај јер су на том 
фестивалу своје прве музичке кораке направиле неке од највећих звезда музичке сцене 
свих времена. Први фестивал је одржан 1961. године. Окупио се већи број талентованих 
музичара са жељом да оснује фестивал који ће се разликовати од свих постојећих. Стижу 
бројне позитивне критике, а једна од најинтересантнијих осврти долази од Војислава 
Симића, првог човека југословенског џеза и забавне музике: „Суботица није Опатија, 
мада неке композиције које смо у два дана чули не би се постиделе ни нашег највећег 
музичког фестивала забавних мелодија. А оно што Опатија нема, има управо Суботица, 
она је млада, млада од улице до позорнице и то је оно што највише одушевљава”.  
Фестивал се 1969. године први пут одржава у Хали спортова, па су тим поводом „ТВ 
новости“ писале: „Романтично доба омладинског фестивала младих композитора 
забавних мелодија, изгледа да је заувек прошло. Изгубили смо оне каранфиле што су нам 
са позорнице бацали композитори.” Много више атмосфере, много више фестивалског 
обележја и много више садржајности приказивало се од 2. до 4. маја. Новину је 
представљала и чињеница да оркестар који је пратио певаче био састављен од најбољих 
младих музичара из целе земље. Ретроспективни концерт поводом 50 година фестивала 
„Омладина“ одржан је 2011. године. Тим концертом који је трајао више од три сата, пред 
више од 3000 посетилаца, после двадесет година мировања оживљен је дух једног 
од највећих домаћих музичких фестивала на коме су некада млади музичари, а данас 
живе легенде, подсетили на све оно што је овај фестивал својевремено значио.   

(www.secanja.com/omladinski-festival-subotica) 

 

Т     Н 
0 Омладински фестивал је основан у Суботици. Х  
18. Највеће музичке звезде започеле су каријеру на том фестивалу.   
19. Фестивал је био сличан другим фестивалима.   
20. Војислав Симић је новинар.   
21. У Суботици се поред младих музичара окупљала и млада публика.   
22. Након неколико година фестивал се преселио у другу халу.   
23. Критичари су носталгично спомињали бацање цвећа публици.   
24. Фестивал се одржавао у новембру.   
25. Певаче није пратио оркестар.   
26. Ретроспективни концерт је трајао три сата.   
27. Некадашњи млади музичари нису постали успешни.   
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IV 

Упишите у текст глаголе који се налазе у загради у инфинитиву у одговарајућем 
глаголском облику према узорку (0). 

Хирам Бингам је рођен у Хонолулуу на Хавајима 19. новембра 1875. године. 
Дипломирао (0) (дипломирати) је на Јејлу, а докторат стекао на Харварду. Уз помоћ 
унивеpзитета  млади наставник је ................................ (28) (припремити) експедицију за 
Перу чији је главни циљ био да ............................... (29) (открити) изгубљени град Виткос, 
последњу престоницу царства Инка. Бингам је 24. јула, уз помоћ водича  и заморног 
пробијања кроз прашуму .......................... (30) (стићи) у Мачу Пичу, град на који су сви 
заборавили. Бингам је .............................. (31) (веровати) да је нашао град Виткос. Он је 
током ископавања нашао ножеве Инка који су били израђени од бронзе. Међутим, већ 
почетком ископавања су људи почели .......................... (32) (причати) да Бингам и његови 
људи у тајности износе нађене предмете из Перуа преко Боливије. У ствари он их је 
сасвим јавно .............................. (33) (износити) без скривања, а смештени су у Музеј 
универзитета Јејл.  
Мачу Пичу на Кечуа језику ........................... (34) (значити) „стари врх“ а налази се на 
2300 метара надморске висине. Инке су град изградили око 1450. године, а ........................ 
(35) (напустити) су га за време шпанских освајања.  

(Разбрибрига број 150) 
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 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

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

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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Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
 

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 задатaк 
 
Послушајте текст и одговорите укратко на питања! 
 

 

1. За које се тегобе препоручује слушање инструменталне музике? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Како утичу високофреквентни звукови на мозак? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Како делују тонови ниже фреквенције на мозак? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Како може да се докаже да је музика повезана с памћењем? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Какво је памћење људи с Алцхајмеровом болешћу? 

…………………………………………………………………………………… 

6. На који начин може да се побољша меморија? 

…………………………………………………………………………………… 

7. Какве је резултате имало истраживање спроведено у Њујорку? 

…………………………………………………………………………………… 

8. Која врста музике делује најбоље на хроничне болове? 

…………………………………………………………………………………… 
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II задатaк 
 
Послушајте текст! Заокружите правилан одговор! 
 

9. На данашњем заседању руско-српске комисије прихваћен је 

А) план израде мозаика олтара Храма Светог Саве на Врачару. 
Б) радови на изради мозаика олтара Храма Светог Саве на Врачару. 
В) радови на изради мозаика олтара и централног дела Храма Светог Саве на 
Врачару. 

10. Радови су обављени на укупној површини  

А) мањој од 2.000 квадратних метара. 
Б) већој од 2.000 квадратних метара. 
В) од скоро 2.000 квадратних метара. 

11. Пројекат је реализовала компанија „Гаспром њефт“ из 

А) Србије. 
Б) Русије. 
В) Аустрије. 

12. Прва етапа пројекта на изради мозаика за централну куполу Храма завршена је 

А) 2007. године. 
Б) 2011. године. 
В) 2017. године. 

13. Радовима је руководио Николај Мухин, 

А) народни уметник из Русије. 
Б) архитект из Русије. 
В) фрескописац из Русије. 
 

14. Укупна површина мозаика „Вазнесење Христово“ износи 

А) 2.000 квадратних метара. 
Б) 1.248 квадратних метара. 
В) 2.250 квадрадних метара. 
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15. Израда мозаика коштала је  

А) 4 милиона евра. 
Б) 14 милиона евра. 
В) 24 милиона евра. 
 

16. Храм Светог Саве на Врачару 

А) највећа је православна црква у свету. 
Б) друга је највећа православна црква у свету. 
В) једна је од највећих православних цркава у свету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
        8  
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III задатaк 
 
Послушајте текст и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња истинита или 
лажна, неистинита. 
 
 

  истинито неистинито 

(0) 
Гледање у телефон пред спавање ипак није 
штетно. 
 

х  

17. У задње се време променило мишљење које је 
превладавало о плавом светлу.   

18. Плава боја светлости не ремети сан.   

19. 
Студија Универзитета у Манчестеру тврди да 
топлије боје имају позитивно дејство на наш 
организам. 

  

20. Иста студија за ноћ предлаже употребу хладнијег 
светла.   

21. Наши биолошки сатови се оријентишу према 
светлости како би одредили које је доба дана.   

22. Због жутих топлих нијанси на екранима наше тело 
производи мелатонин и припрема се за сан.   

23. Раније се мислило да је меланопсин посебно 
осетљив на плаву светлост.   

24. Истраживања о деловању светлости на организам 
спроведена су на мишевима и људима.   

25. Резултати тестова предлажу употребу хладнијих 
светала дању, а топлијих ноћу.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
         9  
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 pontszám 
maximális elért 

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

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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IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
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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  
 
Одоворите Луки на доле наведено писмо. Обим рада треба да буде од 120 до 150 речи. 
 
На нашој мензи је немогуће јести! Добијамо неко чудно поврће са куваним или 
грилованим пилећим месом које је често незачињено. На столу нема ни соли, ни 
бибера. Хлеб је тврд и браон, питао сам зашто, куварица ми је одговорила да је ражани 
хлеб, јер је то наводно здравије. Ја бих волео да једем поховано месо са печеним 
кромпирима са нормалним белим хлебом! И да буде после ручка десерт, по могућству 
неки колач или парче торте. Али ништа од тога. Шеф кухиње нам је рекао да је у свим 
школским мензама тако, јер млади морају да једу здравију храну. Има ли неко идеју 
зашто су то смислили и како да се то промени? 

Лука 
 
У свом одговору осврните се на следеће аспекте: 
 
- потреба здравије хране организму који се још развија 
- које су последице храњења масном и превише зачињеном храном 
- лична искуства 
 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Az 1. feladat értékelése: 
 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4  

Érthetőség, nyelvi megformálás 5  

Íráskép 1  

Összesen 10  
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II  
 
Напишите излагање од 200 до 250 речи у вези са наведеном темом. 
 
Култура изражавања и писмо 
 
У данашње време млади, а и они старији, најчешће комуницирају путем смс-а, вибера 
и других телефонских апова. У циљу брже комуникације користе се емотикони, 
расположења или став се исказују такозваним смајлијем. Чињеница је да на овај начин 
за краће време може стићи порука од пошиљаоца до примаоца, али како то утиче на 
културу изражавања људи? Да ли полако заборављамо прецизно изразити своје 
мишљење и правопис?   
 

 
У свом раду осврните се на следеће аспекте: 
 

- како замишљате даљи развој писмене комуникације међу људима 
- да ли је потребно познавање правописа 
- каква су ваша лична искуства у вези са горе наведеном темом 
- постоје ли могућности за развијање писменог изражавања 

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A 2. feladat értékelése: 
 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  

Szövegalkotás 4  

Szókincs, kifejezésmód 4  

Nyelvhelyesség, helyesírás 4  

Íráskép 1  

Összesen 20  
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 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat  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 
 


