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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 
 
Допуните непотпуне реченице са доле наведеним речима. Решења су вам дата доле 
у неправилном редоследу.  
 

Уколико __________________(1) који ће се по изгледу, али и по карактеру, 
разликовати од других њему сродних четвороножних љубимаца, изаберите немачког 
јазавичара и сигурно нећете погрешити.  
 __________________(2) јединственог изгледа, ниског и помало смешног, 
неуобичајено издуженог, дугог мишићавог тела са јаким грудним кошем, кратких, 
робусних, __________________(3), великих дугих оборених ушију, издужене њушке и 
експресивних очију интелигентног погледа, кога из милоште називају 
__________________(4) или „ходајућа немачка кобасица“, једна је од ретких раса која је 
подједнако добра и за лов, и за друштво и __________________(5). За све то јазавичар 
може да захвали свом сложеном карактеру који се градио вековима.  
 Иако је као __________________(6) врло погодан за живот у стану породици са 
децом која ће врло брзо заволети ово мало створење, овај симпатичан пас захтева чврсту 
руку, јер у противном он постаје __________________(7). Упркос веселој природи и 
сталној жељи за игром и мажењем, јазавичари знају да буду врло тврдоглави, 
непослушни, и велике инаџије, због чега је __________________(8) од првих дана 
неопходно. Иначе, ако га од малих ногу дресирају, јазавичар постаје послушан и одан 
пријатељ свом власнику. Због своје ведрине, везаности за газду и одређене дозе 
резервисаности, јазавичари се препоручују __________________(9). Многи пензионери 
који након одрастања своје деце или губитка супружника купују себи тог малог, 
раздраганог другара. Ова раса сe добро уклапа и у веће породице, али само под условом 
да их деца не прихвате __________________(10), већ као пуноправног члана фамилије 
који се поштује.  

 (Састављено по тексту Печата) 
 
1. овај пас 
2. желите пса 
3. „псећи хот дог“ 
4. мало кривих ногу 
5. кућни љубимац 
6. као чувар 
7. васпитање 
8. газда у кући 
9. као играчку 
10. старијим људима 
 
 

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

Ево неколико ефеката од ходања, које стручњаци сматрају најважнијим: 
Ходање повећава животни век 

Ходање више од једног сата дневно значајно повећава могућност дужег живота, 
закључак је студије спроведене 2011. године. Истраживачи су проучавали навике 27.738 
учесника старих између 40 и 79 година, током 13 година. 

„Ако бисмо одвојили више времена за ходање то би довело до велике промене у 
здрављу људи и значајног смањивања здравствених трошкова”, рекли су аутори студије. 
Ходање смањује вероватност од дијабетеса 

Само 30 минута ходања дневно може спречити дијабетес типа 2, стоји у студији 
спроведеној 2002. Ако већ имате дијабетес, ходање и вама може увелико помоћи. Ако 
дневно пропешачите више од једног километра, то смањује ризик од смрти узроковане 
било којом болешћу за педесет одсто. 
Ходањем ваш ум остаје бритак 

Ако недељно прошетате 14 километара то помаже у повећању сиве материје, која 
смањује ризик од когнитивних оштећења или потешкоћа у концентрацији, меморији и 
мислима, према студији која је проучавала 299 старијих особа током периода од девет 
година. Ходање осам километара недељно, може помоћи у заштити меморије и подручја 
у мозгу задужених за учење за оне који већ пате од Алцхајмера.  
Ходање наиме, доводи до споријег напредовања болести. 

Само 30 минута ходања дневно, три до пет дана у недељи, значајно смањује крвни 
притисак. Чак и ако ових тридесет минута није у континуитету. 
Ходање је одлично за здравље костију 

Километар и по хода дневно може довести до побољшања чврстоће костију током 
менопаузе, према студији спроведеној 1994. године. „Кости ходача губе на чврстоћи 
четири до седам година касније него код оних који не ходају толико”, рекла је учесница 
студије др Крал. 
Ходање смањује ризик од срчаног удара 

Ходање 20 километара или више недељно може умањити ризик од срчаног удара 
за педесет одсто, према студији која је спровела истраживање на 11.000 особа. 
Ходање побољшава расположење 

Ако се осећате безвољно, ходање је брзо и једноставно решење. Само 30 минута 
на траци за ходање смањује осећај тензије и депресије, подижући расположење брже него 
антидепресиви. 
Ходањем се троше калорије 

Са 20 минута ходања дневно, годишње ћете изгубити 3,1 килограм.  
(СНН) 

 
11. Како ходање може продужити животни век? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Коју болест може, према истраживачима, спречити ходање дневно 20 минута? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Како код шећерних болесника смањује ризик смрти? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

14. Како ходање делује на наш ум? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

15. На која оболења утиче благотворно ходање 5 дана по 30 минута? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

16. Како утиче на здравље костију? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

17. Која је разлика у чврстоћи костију код ходача и оних који занемарују кретање? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

18. Колико смањује ходање ризик од срчаног удара? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

19. Каква је веза између ходања и нашег расположења? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

20. Како делује на гојазност? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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III  
 
Прочитајте текст о кошаркашу Милошу Теодосићу и у табелу по узорку  
(0) упишите да ли су тврдње тачне или нетачне.  
 
 

 
Нема поређења са Салетом 

 
 Милош Теодосић је млад кошаркаш. Напунио је 19. марта 22 године и као све 
здраве особе тог доба краси га велика енергија, емоције и отвореност. Тако, рецимо, не 
крије да је сваку од оних силних тројки које је дао у Пољској посветио својој девојци 
одбојкашици Маји Огњеновић, што је манифестовао покретом десне руке од срца према 
плафону хале. Она није била са њим, али су зато ту у публици били његови родитељи, 
који су на свој начин преживљавали сваки потез свога сина на паркету. У Катовицама, 
на његову жалост, није био ни његов старији брат Јован, такође кошаркаш, који тренутно 
игра у друголигашком грчком клубу „Егалео“. 
 - Иако сам прилагодљиве природе, веома сам везан са породицу и нормално је 
што ми у Грчкој силно недостају – признаје кошаркаш висок метар и деведесет шест 
центиметра а тежак 84 килограма. – Брзо су ми прошли они дани после шампионата 
Европе. У ствари, тек сам почео да се опуштам и уживам са мени блиским особама, а већ 
сам морао у Атину, пошто је нова сезона већ на прагу. Није било много времена за одмор 
и разоноду, али ће ми заувек остати у сећању дочек у Београду, „балкон“ Градске 
скупштине и почасти које сам доживео у свом Ваљеву.  
 Иако није сујеверан, одлучио је да се у Пољској не брије, мада у свакодневници 
уме да пусти браду, иако за тако нешто нема никаквих разлога. Многи су склони да га 
после овог шампионата Европе пореде са неким нашим ранијим репрезентативцима . Са 
Сашом Ђорђевићем најчешће, са Дејаном Бодирогом такође.  
 - Не, то заиста не волим, што сам у Катовицама рекао неким новинарима. Некоме 
би то можда годило, мени не, јер Саша је један. Бодирога такође, а ја тек треба да освајам 
трофеје.  
 Већ увелико се у јавности комбинује, анализира и наговештава ко би још овој 
генерацији наших сјајних кошаркаша, иначе најмлађих на минулом Европском 
првенству у Пољској, могао убудуће да се прикључи. Ја лично могу само да се надам да 
ћу бити део те нове српске кошаркашке мисије и да је ово генерација пред којом стоје 
даља доказивања, али и освајања титула. До врха смо већ долазили у млађим селекцијама, 
а сада је ред да то урадимо и као сениори.  

(Илустрована политика) 
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  тачно нетачно 

(0) Његова девојка је исто кошаркашица.  X 

21. Она није била са њим у Катовицама.   

22. У публици су му навијали родитељи.   

23. Није био са њима ни његов брат.   

24. У Грчкој му не недостаје породица.   

25. После шампионата Европе је оболео.   

26. Ипак је нашао времена за одмор.   

27. Пустио је браду из сујеверности.   

28. Многи га упоређују са неким ранијим репрезентетивцима.   

29. Њему то не годи.   

30. Сматра да његова генерација треба да постигне врх и као 
сениорска.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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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  
 
Уз предлоге испред цртице упишите доле наведене  речи у падежу који су рекција 
тог предлога.  

Не комбиновати племените метале 
 

Баш као и камење, сваки метал има своју симболику, деловање и електромагнетну 
снагу. Међутим, није добро комбиновати метале у ________________(1), јер то ремети 
енергетски баланс, тврде стручњаци. Сребро је најделотворније ако се комбинује са 
полудрагим камењем, посебно са тиркизом, док је златни и платинасти накит „најјачи“ у 
_________________________(2) са дијамантима, рубинима, смарагдима, сафирима.  
 Злато, симбол сунца и светлости, одличан је избор за интровертне, али и оне који 
пате од ____________________(3), реуматских болова, главобоље, имају генетску 
предиспозицију ка малигним болестима. Сматра се да злато лечи жутицу. 
 Такође, златне минђуше умирују упалу синуса, док златни медаљон на 
________________(4) повољно утиче на болести срца. И златно прстење је добар избор, 
носите га на било ком прсту јер добро делује на меридијане срца и плућа. Злато је 
изузетно добро и за ________________(5), а како враћа енергију препоручује се и 
старијим особама, као и онима који живе у хладним пределима. Ипак, са 
________________(6) никако не треба претеривати, јер када га на телу има превише, 
може да поремети рад срца.  

Сребро штити бригу и болест, како верују познаваоци метала. Препоручује се 
хиперактивним особама, али и онима који пате од ________________(7).  Сребрна 
огрлица уз врат смањиће бол у грлу, а сребрни прстен повољно ће деловати на рад танког 
и дебелог црева.  

Сребрни накит смирује узнемиреност, спушта температуру и уништава бактерије, 
вирусе и гљивице.  

Платина, најквалитетнији метал, прија код ________________(8), зујања у ушима, 
крварења из носа, трњења, гинеколошких проблема.    
 
          (forrás) 
1. накит 
2. комбинација 
3. костобоља 
4. груди 
5. кожа 
6. злато 
7. трема 
8. главобоља 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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II 
 
Из текста је изостало осам именица. Оне се налазе на маргини у неправилном 
облику. Упишите их на цртице правилно! 
 

Музиком до здравог тела и ума 
 

Питагора је још крајем VI века п.н.е. утврдио да све што  

постоји у свемиру подлеже законима _____________(9). У складу с  хармонија 

тим снажно се залагао за примену музике у _____________(10). Наше  лечење 

тело је музички инструмент .  

У данашње време познато је да свака ћелија нашег  

тела вибрира на одређеној фреквенцији. Поједностављено речено, цео наш организам 

производи одређену мелодију.  

Ако је та мелодија складна – здрави смо, а ако није – нисмо.  

Управо у томе се крије највећи потенцијал  

лечења _____________(11). Наиме, на организам можемо гледати и   музика 

као на инструмент који је потребно наштимовати, на начин  

на који бисмо наштимовали клавир или гитара . 

Како? Лако, јер наши мождани таласи послушно  

реагују на сваку фреквенцију коју приме. Будући да је звук  

вибрација, деловаће на све делове нашег бића укључујући  

физички, емоционални и духовни ниво. Тако музиком  

можемо циљано лечити различите _____________(12) и    болест 
_____________(13), али се и служити њоме ради подстицања    тегоба 

креативности или смањења _____________(14).  Музика повољно   стрес 

делује на јачање _____________(15) и опоравак након     имунитет 

_____________(16).  Ако узмемо у обзир да слушање музике    болест 

подстиче лучење ендорфина, познатог под називом „хормон среће”,  

који побољшава расположење и делотворно уклања бол, онда нас  

ово не чуди.  
(СНН) 

 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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Szerb nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

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

  
III  
 
На цртице упишите девет одговарајућих глагола правилно, чији се облик у 
инфинитиву налази испод текста.  
 

Свитање на Ртњу прави спектакл 
 
Голу и голостасну планину, једну од најлепших на Балкану помиње и народна 
 поезија и традиција. 
 Шта год се ________________(17) о Ртњу, то није то. Овај давно успавани вулкан 
географ Јован Цвијић је видео овако: „Црноречки басен, а нарочито његов планински 
оквир, ________________(18) утисак једног од најлепших предела на Балканском 
полуострву... Томе много ________________(19) планина Ртањ која се мирно диже са 
широке подлоге, гола, пространа, и завршава скоро правилном купом шиљка. Дижући се 
са преломима, напрасно изнад околине, он влада околином и ________________(20) као 
њен вођа и знамење.  
 И заиста, са свих планина у Шумадији, па чак и с Авале, током ведрих дана, види 
се или бар назире  ртањски Шиљак, висок 1566 метара. Са њега се поглед 
________________(21) до Кучајских планина. Сликовито га је описао Ратимир 
Стефановић у записима из наших планина: 
 „Када су лепи летњи дани, око њега ________________(22) облаци, прејасти бели 
облаци, гоњени у висинама ветром, закаче се за Шиљак, обавију га, таласају се и обилазе 
неко време око њега, затим се ________________(23) и попну  у висину. Кад се густи 
облаци почну узвлачити уз стране Ртња и пењати уз Шиљак, готово је поуздан знак да 
ће бити кише. Није редак случај да подгорину Ртња ________________(24) облаци и 
пљусне киша, а на Шиљку сунце ________________(25) и изнад њега је ведро.“ 

(Политика Магазин) 
 
17. написати 
18. чинити 
19. доприносити 
20. изгледати 
21. простирати 
22. играти 
23. откачити 
24. покрити 
25. грејати 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Szerb nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

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

 

 

 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
I. feladat 8   
II. feladat 8   
III. feladat 9   

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 1711 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

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

  

 

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A vizsgázó az elhangzó szövegeket a második meghallgatásnál megszakításokkal hallja. 
 
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  
 
írásmód, 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 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

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

  
I задатaк 
  
Послушајте текст, а потом упишите речи и изразе који су изостали.  
 
 

Млади и спорт 
 
Данас је све мање младих људи који се баве спортом. Сведоци смо да се данас млади, 

нарочито припадници мушке......................... (1) спортом баве углавном само у 

кладиионицама или на последњим страницама новина. Наравно не смемо заборавити ни 

непревазиђени TV, као ни ......................... (2) игрице и сл. Увек сам се питао због чега је 

то тако када је јасно да је спорт одличан начин ослобађања негативне енергије, а да не 

говоримо о његовом позитивном дејству по човеково здравље. Са друге стране сматрам 

да је деци пре место у неком од спортских клубова него у .................................. (3) или на 

улици. 

Према различитим мишљењима, изјавама и томе слично, разлози овоме су заиста 

многобројни . Многи млади људи изговоре траже у ............................ (4) времена, док са 

друге стране многе спорт и не занима много. Мада не бисмо смели заборавити ни 

материјални фактор који нажалост често представља младима непремостиву препреку до 

жељених  спортских активности. 

По неком мишљењу борба против прва два изговора није ништа друго до „Сизифов 

посао“, јер једноставно док се у свести младог човека не јави идеја о ............................. (5) 

спорта он се и неће одлучити на бављење неким физичким активностима. Али што се 

тиче овог последњег, о томе би се и могло продискутовати. Иако још увек време 

дозвољава људима који се ......................... (6) баве спортом да то чине напољу, шта ће се 

десити када се температура буде спустила око 0°C? Колико само коштају одласци у 

теретану, базен или слично. 

Наравно, ако би почели да предлажемо решења за ...................... (7) проблеме у држави 

вероватно бисмо се упустили у смарајућу политичку дебату и наравно остали ту где 

јесмо, али осиромашени за пар кила живаца. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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Szerb nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

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

  
II задатaк 
 
Послушајте текст  „О чоколади“ и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња 
истинита или лажна. 
 
 
 

  тачно нетачно 
(0) Kакао је мала зимзелена биљка. x  

8. Првобитна домовина какаоа je највероватније био  
Мексико. 

  

9. Испрва је какао служио за справљање алкохолног пића.   

10. Међу Астецима једна ћурка вредела је хиљаду какаових 
зрна.  

  

11. Колумбо је донео примерке ове биљке у Италију.   

12. У Европу је почело допремање какаоа 
у сврхе справљања чоколадног напитка. 

  

13. У првобитном напитку какаоа било је љутих папричица.   

14. Прва чоколада у чврстом агрегатном стању настала је краје
м деветнаестог века. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Маx. Elért 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

III задатaк 
 
Послушајте пажљиво текст „Потонуће Титаника“ и измeшане реченице текста 
поставите у одговарајући редослед! 
 
Капетан Едвард Смит, вероватно због упозорења о леденим бреговима, променио је курс 
Титаника за око 18 километара јужно. (A) 

Касније те вечери, око 21:30, телеграфски оператери примили су још један извештај о 
бројним, великим леденим бреговима, овога пута са брода Месаба, али ни овај извештај 
није стигао до кабине. (B) 

Други официр Чарлс Лајтолер касније је написао да је то вече „море било као стакло“. 
(C) 

Да су угледали санту десетак секунди раније, или чак касније, несрећа би вероватно била 
избегнута. (D) 

Није било месечине, али је небо било ведро. (E) 

У суботу вече, 14. априла, температура се спустила близу нуле, а океан је био веома 
миран. (F) 

Те суботе у 13:45, порука са пароброда СС Америка упозоравала је на велике санте леда 
јужно од Титаникове руте, али је упозорење било упућено у УСН хидрографску 
канцеларију и није никада достављено кабини брода. (G) 

Титаник је имао три групе по два осматрача који су се мењали на свака два сата, и било 
које друге вечери скоро је извесно да би видели ледени брег на време. (H) 

Иако су упозорења и даље пристизала, није било оперативних или безбедносних разлога 
да брод промени курс. (I) 

Ипак, у ноћи 14. априла поклопило се неколико фаталних фактора: без месеца и ветра, 
уз тамну страну брега која је била окренута према броду, осматрачи су били беспомоћни. 
(K) 

Чак и да је брод ударио директно у ледени брег, претпоставља се да не би потонуо. Али, 
као што је Лајтолер рекао пред америчким истражитељима, „те вечери је све било против 
нас“. (L) 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

           
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Маx. Elért 
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Szerb nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

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

 

 

 pontszám 
maximális elért 

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

 III. feladat 11  
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 1711 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

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

  

 

Fontos tudnivalók 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
A feladatok megoldásához szótár 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  
 
írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 



Szerb nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  

I  
I Напишите писмо од 80-100 речи вашем пријатељу у Србији о посети биоскопу и 
гледаном филму. 
 

- Који сте филм гледали задњи пут; 
- Препоручите и њему да погледа тај филм. 
- Mоже ли телевизија и интернет да угрозе одласке у биоскоп? 
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II  
Годишњи одмор желите да проведете на Јадранском мору. Несигурни сте у којој 
ћете туристичкој агенцији резервисати путовање и боравак. Замолите пријатеља у 
писму од 100-120 речи да вас посаветује.  
 

- Разлог ваше дилеме; 
- Мноштво понуда и разлике у ценама; 
- Шта вас привлачи: квалитет смештаја или нижа цена; 
- Хотел или апартман? Разлике у ценама и удобности. 
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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  

 

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 
 


