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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. 
  
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 

 
 
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. 
 
Научници са сибирског универзитета открили: Глобално загревање подстиче раст 

шума 

Научници са Сибирског федералног универзитета разрадили су метод помоћу кога 
анализирају утицај .................................................. (1) на раст дрвећа, а истраживања која 
су спровели заједно са колегама из Кине, Немачке и Канаде, показала су да би 
прeдвиђене климатске промене могле позитивно утицати на раст шума. Истраживање је 
објављено ............................... (2) „Дендро хронолоџи“. 
Модел раста дрвећа, који је у основи метода, предложили су средином осамдесетих 
година ................................... (3) дендролози Евгеније Ваганов и Александар Шашкин. 
Након тога су је модификовали њихови студенти са Сибирског федералног универзитета 
(СФУ). 
Према речима научника са тог Универзитета, овај модел данас омогућава да се 
формирају адекватне прогнозе стања шумског покривача на ....................................... (4).  
Неколико познатих међународних научних центара жели да интегрише модел сибирских 
научника у своје методологије прорачуна. Конкретно, за развој су заинтересоване 
................................................. (5), па је метод прошао озбиљне провере. 
Истраживања која су спроведена у хладним, сушним подручјима северне и 
.................................. (6), показала су да модел омогућава да се са великом тачношћу 
предвиди реакција дрвенастих биљака. 
„Предвидели смо сценарио са различитим мерењима температуре и режимом влаге у 
наредних неколико деценија. Такво моделирање је неопходно како би се компетентно 
управљало шумским екосистемима, осигурало одрживо планирање и развој шумарства“, 
објаснио је шеф Катедре за математичке методе и информационе технологије СФУ 
Владимир Шишов. 
Уколико се температура и влажност на истраживаном подручју 
......................................... (7) онако како предвиђају глобалне прогнозе, стручњаци тврде 
да би радијални прираст дрвећа могао да се повећа за 19 одсто у односу на средњи 
показатељ из периода од 1951. до 2010. године.   
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Поред тога, научници су потврдили хипотезу да у хладним и сушним условима главну 
улогу у формирању ксилема (проводно ткиво које чини основну корисну биомасу дрвета) 
игра .................................. (8). Са друге стране, почетак и крај периода годишњег раста 
одређује температура околне средине. 
„Очекујемо да ћемо за 10-15 година добити податке мониторинга, који ће потврдити 
резултате моделирања које смо извршили 2019. године. Овакве дугорочне студије су 
неопходне како би се формирала .................................... (9) о томе како ће шуме реаговати 
на најекстремније климатске промене“, истакао је Владимир Шишов. 
Тренутно на пројекту ради интердисциплинарни истраживачки тим који припрема модел 
за широку употребу. 
Руски научници намеравају да створе неуронску мрежу (систем вештачке 
интелигенције), која ће значајно олакшати и убрзати прорачуне на 
................................... (10), посебно на територији северне хемисфере наше планете. 
 

сложеним теренима, комплетна слика, буду повећавали, у часопису, централне Кине, 
прошлог века, климатских фактора, влага земљишта, кинеске колеге, глобалном нивоу 
 
 
 
 
 
 
 

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

Република Српска за 27 година изгубила 400.000 становника 
 

Демографска слика у Републици Српској, као и у Федерацији БиХ, из године у годину 
све је гора због израженог пада наталитета и раста морталитета, те због све евидентнијег 
старења популације. 
Према подацима неких светских организација, БиХ је земља која има најнижу стопу 
наталитета у Европи. Демографске статистике показују да БиХ данас, у поређењу са 
седамдесетим годинама прошлог века, има троструко мањи наталитет и двоструко већи 
морталитет. 
Размере прилично суморне слике демографских кретања у Републици Српској потврдило 
је и најновије истраживање демографа Стеве Пашалића, заједно са Радом Мандић, 
професором Универзитета Источно Сарајево. Истраживањем је обухваћен период од 
1991. до 2018. године. 
У тих 27 година у Републици Српској рођено је 312.540 беба, а умро је 368.381 њен 
становник. С тим подацима истраживачи су повезали и негативни миграциони салдо 
(миграцијом су изгубљена 353.863 становника) и дошли до закључка да је Република 
Српска у поменутом периоду имала укупну депопулацију, то јест смањење броја 
становника, за 409.704 особе, тако да у њој тренутно живе 1.145.683 особе. 
Пашалић за „Политику” наводи да је општа стопа наталитета у Републици Српској у 
константном паду још од завршетка ратних сукоба у БиХ, те да се од 2011. године 
приметно смањивао број новорођених, а повећавао број умрлих. 
У последњих пет година, према његовим речима, у просеку је сваке године у Републици 
Српској рођено 9.500 беба, што је много мање у поређењу са првим послератним 
годинама, када је годишње на свет долазило и до 15.000 новорођенчади. У истом том 
периоду годишње је у просеку умирало 14.500 особа. 
„Стопа фертилитета је веома ниска, а узроком сматрамо планирање породице, све 
раширенији самачки живот, постратне трауме, расељавање и процесе избеглиштва, али 
и социоекономску ситуацију, психолошке и друге факторе”, каже Пашалић и додаје да 
Република Српска генерално спада у нисконаталитетна подручја. 
Од укупно 63 локалне заједнице у Републици Српској, позитиван природни прираштај 
имају само Бањалука и Источно Ново Сарајево. У 2018. години у Бањалуци је рођено 
2.018 беба, а у Купресу ниједна, док је у Источном Дрвару и Источном Мостару на свет 
дошла по једна беба. Судећи по резултатима истраживања, све мање рода слетало је и у 
многе друге локалне заједнице у Републици Српској. 
Позивајући се на резултате истраживања, Пашалић напомиње да Република Српска 
генерално има „слабе демографске ресурсе” (изразито повољне има само Бањалука), те 
да, према индексу старења, спада у стадијум дубоке демографске старости (више од 
200.000 њених грађана су шездесетогодишњаци, док петнаестогодишњака има 164.000). 
„Изражено старење популације има трајне импликације, не само у оквиру демографије 
него и економског и сваког другог развоја, јер старија популација напросто не може 
носити терет продуктивности као што то може млађа популација”, каже Пашалић и 
спомиње, између осталог, и унапређење образовања као један од значајнијих фактора 
који би допринели промени тренутне демографске слике у Републици Српској. 
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11. Зашто је из године у годину све гора демографска слика Републике Српске? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Према подацима неких светских организација, у којој се земљи рађа најмање деце у 
Европи? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13. У којој се мери мењала демографска статистика у БиХ од 70-их година до данас? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Које раздобље су истраживали демограф и професор са Универзитета Источно 
Сарајево? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
15. Које су податке урачанули истраживачи у укупну депопулацију у Републици Српској 
у том периоду? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
16. Откада опада наталитет у Републици Српској? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
17. Због чега је веома ниска стопа фертилитета у Републици Српској? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
18. У којим градовима Републике Српске је позитиван природни прираштај? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
19. Шта значи да Република Српска спада у стадијум дубоке демографске старости? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
20. Шта предлаже демограф Пашалић, како би се променила тренутна демографска 
слика у Републици Српској? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

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! 
 

Шта је потребно за стварање читалачке културе? 
 
Један од начина на који можемо себи помоћи јесте да прочитамо неку квалитетну књигу. 
Уколико идете на психотерапију, а волите да читате, психотерапеут би могао да Вам 
препоручи неку књигу за читање која би могла да Вас подстакне на унутрашња 
промишљања и изналажење нових начина за приступ и решавање проблема са којим се 
суочавате. 
Па ипак, делује као да све мање људи има воље, времена и жеље да чита књиге. Некако 
су други медији ти који заузимају време које је било раније предвиђено за читање књиге. 
Како смо дошли до тога? 
Када смо мали и идемо у вртић, о нама брину и васпитачи. На студијама за васпитаче 
постоји такозвана Методика развоја говора, испит који полажу васпитачи и која упућује 
на то да је важност писане и изговорене речи јако велика за децу, васпитачи такође и уче 
на студијама о Књижевности за децу, Култури говора, као и о уметностима помоћу којих 
се развија изражавање. 
Та сазнања се преносе на децу, са намером, па тако деца у вртићу науче да, без обзира 
што сама не читају‚ слушају различита дела Десанке Максимовић, Гроздане Олујић, 
Душка Радовића, Јована Јовановића Змаја и многих других наших и страних писаца и 
песника. Некада деца добију задатак да неке редове и науче, некад да их одглуме. 
Али деци се чита, глуми, приповеда. Деца виде васпитача који се хвата за књигу кад год 
су у питању неке активности које треба осмислити, када у књизи може да покаже 
сликовити пример, када детету да у руке сликовницу, књигу да оно само помоћу слика 
домаштава догађаје. 
Међутим, деца долазе из различитих домова и највећи утицај на њихов живот имају 
њихови родитељи и они који се брину о деци ван институција званих вртић, школа. 
Многи одрасли не читају, то им није угодан процес или не знају да изаберу квалитетну 
књигу за себе и своју децу. Чак и када читају деци, дешава се да не причају са дететом о 
утисцима након прочитане књиге, о дечијим размишљањима, недоумицама и слично, јер 
то је оно што је задатак и васпитача након прочитаног дела, да разреши нејасноће, да 
објасни недоречено, да створи код деце осећај лепог и угодног у читању, слушању књига. 
Када књига ствара неразумевање и притисак, када се чита јер се мора и јер тако треба, а 
не због тога што и родитељи то радо чине, ни дете у тој књизи неће наћи радост. Нећемо 
тада код детета развити и неговати жељу ка књизи, разликовање нечега са укусом, од 
онога што нам не обогаћује живот. Нећемо пружити прилику детету да само пронађе свој 
жанр, да само једног дана изабере шта га интересује, шта га вуче да размишља, да жели 
још да чита. 
Књиге отварају један потпуно нови свет, схватање да нисмо сами и једини на свету, 
отварају могућност да нађемо решење за наш проблем, да дамо себи дозволу да кроз 
унутрашњи говор разјаснимо оно што нас чак и несвесно оптерећује, да заволимо свој 
језик, да обогаћујемо свој говор ширењем речника, да развијамо свет маште и стварање 
менталних слика, да спречимо или успоримо неке болести и старење нашег ума и много, 
много других лепих ствари ако одаберемо добру књигу. Уз добру књигу постајемо и 
остајемо бољи одрасли. 
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  истинито неистинито 
0. Један од начина на који можемо себи помоћи 

јесте да прочитамо неку квалитетну књигу. х  

21. Психотерапеут може да нам предложи неку књигу за 
читање која би нас подстакла на размишљање.   

22. Данас су други медији преузели време потребно за 
читање књиге.   

23. Васпитачи на студијама не уче о важности читања 
књига.   

24. Деца у вртићу науче да слушају различита дела 
познатих аутора.   

25. Од деце се у вртићу захтева да неке делове 
прочитане књиге одглуме.   

26. Васпитачи се ретко хватају за књигу кад су у питању 
неке активности.   

27. У стварању навике читања највећу одговорност 
имају родитељи.   

28. Задатак одраслих је да причају са дететом о 
утисцима након прочитане књиге.   

29. Иако родитељи нерадо читају, код деце ће да се 
развије жеља за књигом.   

30. Читање књига не може да спречи старење нашега 
ума.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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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 2211 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Szerb nyelv 
emelt szint 
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Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs 
írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 
 
A vizsgázónak a szürke táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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I 
Упишите у реченице предлоге који недостају према узорку 0. 

Волети некога значи показати му да је ..... (0) онога ко га воли вредно људско биће. Тако 
се повезују осећања вољености и личне вредности. Мало дете које у својој породици 
осећа вољеност повезује љубав и прихваћеност ....... (1) стране других ....... (2) властитом 
вредношћу. Али када дете изађе ....... (3) свог дома, изван свог интимног социјалног круга 
у свет људи на улици, тада открива чињеницу да постоји и свет који га не прихвата. 
Разлике су велике: ...... (4) свету блискости постоји прихватање и љубав, а у свету 
јавности постоји дистанца и, евентуално, љубазност. Не схватајући да је дистанца између 
људи нешто што је сасвим нормално, дете почиње да мисли да је дистанца знак да га 
други не воле, а да је оно за то криво. Зато дете које се ...... (5) улици или у разреду осећа 
мање вредним, на разне начине покушава да га сва друга деца прихвате. Многа деца 
....... (6) тога поклањају играчке другој деци, понашају се неваспитано како би задивила 
другу децу, постају јако духовита или заузимају улогу дворске луде. Међутим, чак и онда 
када је дете успело да постане омиљено ....... (7) децом, то је само краткотрајно. Врхунац 
ове логике су дечје фантазије ....... (8) слави. ....... (9) тој логици, што већи број људи 
некога прихвата и воли, то је његова вредност већа. И зато деца сањаре о томе како ће 
једнога дана постати славна. ........ (10) њих постоје и емоционално зрели људи који знају 
да је погрешно изједначити славу и личну вредност.  

0 – за 
у, изван, о, међу, од, због, на, са, поред, према 
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II 
Упишите у текст глаголе који се налазе у загради и инфинитиву у одговарајућем 
глаголском облику према узорку 0.  

Бранка Тишма, дечји психолог, објашњава 0 (објашњавати) за портал Телеграф да деци 
не би требало давати џепарац пре поласка у школу, јер до тада .................. (11) (немати) 
идеју о вредности новчаница, ни онога што купују. 

- Пре него што родитељи .................... (12) (одлучити) да деци дају новац, требало би их 
укључити у породичне куповине, како би се ........................... (13) (упознати) са свим што 
се односи на новац – да виде колико шта кошта и колико чега може да се купи за одређену 
суму – каже Тишма. Она објашњава да џепарац не би смео да буде велик, посебно не у 
првим разредима када би требало да ....................... (14) (покрити) трошкове ужине и 
неког слаткиша. Наравно, неопходно је да џепарац расте са дететом, јер расту и његове 
потребе. Тако за прваке дневни џепарац нема потребе да ....................... (15) (прелазити) 
200 динара, што је довољно за ужину чак и у скупом Београду. Ђацима до четвртог 
разреда новац би требало давати за два, три дана унапред, а довољно је око 300 динара 
дневно, док од петог разреда па надаље џепарац брже расте, па га тада родитељи 
......................... (16) (дати) својој деци једном недељном. У џепарац старијих основаца се 
.......................... (17) (урачунавати) и повремени одлазак у биоскоп и куповину ситница 
које су им потребне. Тада већ родитељи .......................... (18) (имати) веће издатке, али 
свако дете ........................ (19) (морати) да научи да штеди. Средњошколцима се џепарац 
даје за месец дана, јер ............................... (20) (знати) да распореде новац, а износ у овом 
периоду зависи од могућности родитеља и жеља деце. 
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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. 
 
Разне кулинарске емисије које се емитују на телевизији су веома популарне последњих 
година. Студија Универзитета Корнел у Њујорку истражила је утицај ових програма на 
килажу гледалаца. Утврдили су да се они који кувају према приказаним рецептима угоје 
око пет килограма, док они који само гледају, али ни не покушавају да скувају јела у 
својој кухињи, успевају да задрже линију. Студијом, објављеном у часопису „Апетит“, 
била је обухваћена 501 жена узраста од 22 до 35 годинa. 
За Лизи Поуп, која је водила истраживање, емисије о кувању морају да буду забавне, а 
не кулинарско искуство. „Приказани рецепти нису увек најздравији. Гледајући те 
емисије стиче се утисак да је нормално јести обилне порције“, објаснила је она. Једно 
истраживање из 2012. о рецептима приказаним у кулинарским емисијама на британској 
телевизији показало је да су јела далеко калоричнија од препорука Светске здравствене 
организације. Аутори студије искористили су да позову продуценте и ТВ куваре да се 
побрину да заступљена јела буду здравија, са мање шећера и соли. 
„Треба да буду свесни да су узори и да имају улогу у борби против гојазности“, истакли 
су амерички истраживачи. 

 
 
                                                                                                                        Т     Н 
0 Емисије о кувању су све популарније. Х  
21. Нико се није угојио од оних који су кували према рецептима.   
22. Анкета је извршена међу мушкарцима и женама.   
23. Кувари у тв емисијама не пазе увек на здравље.   
24. Највећи проблем рецепата је у великој количини меса.   
25. И кулинарске тв емисије морају да се боре против гојазности.   
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IV  
Од доле датих решења пронађите правилно и подвуците га по узорку (0)! 
 
Опстанак .... (0) биљних и животињских врста данас је угрожен, многе се налазе пред 
исчезавањем, а велики број је заувек нестао. Први и веома значајан ... (26) у остваривању 
заштите јесте евидентирање угрожених врста флоре и фауне. Управо су због тога 
састављене такозване Црвене књиге. Оне представљају публикације у ... (27) су наведене 
све врсте организама које треба обавезно ... (28) према међународној класификацији 
степена угрожености: 
- врсте пред истребљењем 
- врсте у ... (29) од истребљења 
- рањиве (осетљиве) врсте 
- ретке врсте.  
Ретке и угрожене врсте су заштићене ... (30). Места у којима те животиње или биљке 
живе, проглашена су за строго чуване и контролисане резервате у којима влада посебан 
режим и у којима је активност и присуство .... (31) сведена на минимум. Овај режим је 
најефикаснији начин заштите угрожених врста. Најсложенији, али и најкомплекснији 
облик заштите природе су ... (32) паркови. У њима се налази више резервата. У Србији 
постоји неколико националних... (33), као што су Национални парк Ђердап, Тара, 
Фрушка Гора и Копаоник, и Специјални резерват природе „Увац“, „Голија“ и „Доње 
Подунавље“. У свету је такође формирана и Црна књига, у ... (34) је попис више хиљада 
врсте ... (35) и животиња које је човек, нажалост, истребио својим себичним, немарним 
понашањем. 

0   A) многих   Б) многим  В) многом  Г) много 

26. A) кораци            Б) корак  В) кораком  Г) кораке 

27. А) које              Б) којима  В) којих  Г) која 

28. А) заштита          Б) заштитио  В) оштитити  Г) заштитити 

29. А) опасности Б) опасноћи  В) опасност  Г) опасан 

30. А) закон             Б) закони  В) закону  Г) законом 

31. А) људију Б) човеци  В) људи  Г) човек 

32. А) националан Б) национални          В) налионален           Г) нацијски 

33. А) паркова Б) паркови  В) парка  Г) парки 

34. А) која  Б) који  В) којем  Г) којој 

35. А) биљка  Б) биљки  В) биљака  Г) биљци  

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

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

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

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

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A 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 у вези са разумевањем послушаног текста.  

Испит се састоји из три задатка. Чућете три текста. Задаци у вези с тим су  у овој 

свесци. 

Задатке одвајамо музиком. Затим ћете чути поставку задатка. 

После имате један минут времена да прочитате задатак. 

Након тога чућете текст први пут.  

Следи вам време за решавање. 

Затим ћете чути текст други пут у детаљима  

На крају проверите ваша решења. 

Испит траје отприлике 30 минута. Желимо Вам много среће! 
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I задатaк 
 
Послушајте текст и одговорите укратко на питања! 
 

 

1. У којем су стилу зидани манастири између краја 12. века и последње деценије 14. 

века? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Ко је дао сазидати те задужбине? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Који су владари оставили највредније задужбине у баштини наше културне историје? 

…………………………………………………………………………………… 

4. По чему су познати Манастир Грачаница и црква Богородице Љевишке у Призрену? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Где је краљ Милутин подигао Манастир Бањску? 

…………………………………………………………………………………… 

6. У којем је манастирском комплексу краљ Милутин подигао малу цркву посвећену 

Богородичиним родитељима? 

…………………………………………………………………………………… 

7. Ко је живописао цркве и манастире у доба краља Милутина? 

…………………………………………………………………………………… 

8. Шта се жели постићи дигитализацијом фреско-сликарства тих светиња? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Где ће моћи да се виде дигитализоване фреске? 

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

10. У Финској се образовању и школству приступа 

А) строго 
Б) озбиљно 
В) духовито 

11. У основи наставног програма је  

А) учење кроз игру 
Б) учење кроз рад 
В) учење кроз дружење 

12. Ученици имају  

А) море домаћих задатака 
Б) мноштво домаћих задатака 
В) мало домаћих задатака 

13.  Захваљујући образовању у Финској се 

А) повећава наталитет 
Б) повећава квалитет живота људи 
В) смањује економски развој 
 

14. У изради школских реформи, које се базирају на резултатима ПИСА тестирања, 
наставници раде 

А) бесплатно 
Б) добровољно 
В) за посебну новчану надокнаду 
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15. У финским школама одмори између школских сати трају 

А) 15 минута 
Б) 25 минута 
В) 45 минута 
 

16. У Финској наставници након наставе дају инструкције ученицима којима је то 
потребно  

А) за додатну плату 
Б) волонтерски 
В) ако желе напредовати 
 

17. У Финској за време наставе ученици  
А) не смеју користити дигиталну технологију 
Б) користе технологију за садржаје који се путем њих могу да науче 
В) морају платити за коришћење технологије 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  истинито лажнo  

(0) Матица српска је најстарија књижевна, 
културна и научна институција српског народа. х  

18. Матица српска је основана са циљем националног 
просвећивања и издавања српских књига.   

19. Матицу српску основали су српски лекари у 
Будимпешти.   

20. Први председник Матице српске био је правник и 
књижевник Теодор Павловић.   

21. 
Матица српска била је прва институција таквог 
карактера коју ће следити сличне институције с 
истим именом у другим словенским земљама. 

  

22. Матица српска је премештена у Нови Сад 1864. г.   

23. 
За време Првог светског рата Матица српска се 
знатно ојачала захваљујући научној снази својих 
сарадника. 

  

24. Након Другог светског рата Матица српска је 
остала без готово целе своје имовине.   

25. Данас је Матица српска јача него икад са својих 
седам научних одељења.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni.  
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható a latin betűs 
írásmód, ahol a feladat válaszként teljes mondatot igényel. 
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I  
У модерном свету се све више говори о такозваним „купохоличарима“, људима који 
су зависни од куповине, који дневно купују себи ствари које им за врло кратко 
време досаде. Станови и куће им се претворе у магацине, па на крају ни сами не 
знају колико тога поседују. 
Шта је ваше мишљење у вези са горе наведеном темом? Изнесите у раду према 
следећим аспектима. Обим рада треба да буде од 120 до 150 речи. 
 
- разлози сталне куповине 
- утицај околине на такво понашање људи 
- лично искуство 
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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. 
 
Одрживи развој модерних градова 
 
Велики део човечанства у двадесет првом веку живи у велеградовима где станује више 
милиона људи. Због удаљености између места становања и радног места (школе) 
велики део њих сате проводи у градском превозу или у свом аутомобилу. Огромна 
количина издуваних гасова често претвара градове у сиве пределе у којима је ваздух 
доста загађен. Има ли наде за будућност да ће наредне генерације моћи да уживају у 
чистом ваздуху? 
 

 
У свом раду осврните се на следеће аспекте: 
 
      -     модерна радна места, начини пословања 

- здравији, алтернативни начини саобраћаја 
- утицај васпитања и образовања на одговорно понашање људи 
- каква су ваша лична искуства у вези са животом у велеграду 
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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 
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IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat  20  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 

 

dátum  javító tanár 
 

 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


