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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. 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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I 
 
Допуните непотпуне реченице са доле наведеним речима по узорку (0.). Решења су 
вам дата доле у неправилном редоследу.  
 

Уз црквена звона, свечано осветљен споменик Стефану Немањи 
 

Овај споменик израдио је у бронзи чувени руски скулптор (0) Александар 

Рукавишњиков. 

Висок је 23,5 метара изнад и пет метара испод земље и тежак око 80 тона, а постамент, 

осим што има расвету, представља ____________________ (1) на отвореном. 

Посебну симболику има то што Стефан Немања у десној руци држи мач, уместо крста, 

како је првобитно било планирано, зато што је _______________________ (2) стварао 

мачем, док је у левој руци Хиландарска повеља, коју је издао крајем 12. века. 

Око жезла споменика монтирани су фрагменти _________________________ (3) са чије 

су унутрашње стране мозаици, који представљају делове из живота Стефана Немање. 

Из византијског шљема на споменику произлази жезло Светог Саве који је симбол српске 

државности и аутокефалности. 

Грађани ће моћи да уђу у унутрашњост шљема у којој је приказана историја 

_____________________ (4). Споменик има четири рељефа који показују живот Стефана 

Немање, његову историју. 

Овај споменик се разликује од осталих, јер има тело од бронзе, бунар са стаклом и 

ефектом бесконачности који показује да споменик расте из ___________________ (5) 
кроз векове. 

Плато око споменика поплочан је каменим коцкама старим више од 100 година, које су 

пронађене током радова у ___________________ (6) Савског трга. 

Стефан Немања, родоначелник династије која је Србијом владала пуна два века и по којој 

је названа цела једна епоха у _____________________ (7), по записима његових синова, 

родио се у Зети, у Рибници, на подручју данашње Подгорице, где је његов отац избегао 

из Рашке. 

Заслугом овог ујединитеља српских земаља од зетског приморја, до Поморавља, Србија 

je стекла равноправно место у заједници хришћанских народа Европе.Стефан Немања се 

сматра једним од родоначелника Српске православне цркве, првим великим ктитором 

________________________ (8) међу Србима и дубоко побожним човеком.  
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Православље је, према византијском моделу, постало државна вера, а епископија у Расу 

њено средиште.  

Његову владавину карактерише почетак подизања монументалних владарских 

задужбина, као и појава аутентичног ___________________ (9) у сакралној архитектури, 

познатог као рашки стил, за чији почетак се узима његово подизање манастира Ђурђеви 

Ступови. 

Поред њега, Немања је подигао и обновио читав низ цркава и манастира, међу којима 

треба истаћи манастире Студеницу, коју је подигао ___________________ (10) и 

Хиландар, који је обновио из темеља са сином Савом 1198. године. 

Преминуо је као монах Симеон у манастиру Хиландар, а његове мошти су 1208. године 

пренете у манастир Студеницу. 

 

 

руски скулптор, српској историји, династије Немањића, српског стила, 
православних храмова, непосредној близини, себи као маузолеј, српску државу, 
центра земље, византијског шљема, својеврстан музеј 
 
 
 
 

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

 
Дигитална зависност од мобилних телефона 

 
Да ли вам се чини немогућим да седите у аутобусу, кафићу или чак и да гледате ТВ, а да 

успут не испуштате телефон из руку? Да ли сате свакодневно проводите гледајући у овај 

мали екран и сваких неколико минута проверавате друштвене мреже, да нешто не 

пропустите? То су све симптоми дигиталне зависности, која је све чешћа међу 

омладином и одраслима. Ми смо проверавали који су симптоми и колико је опасан овај 

вид зависности. 

Паметни телефони су дефинитивно изум који нам је свима олакшао животе у последњој 

деценији. Свакодневно нам помажу и имају улогу персоналног асистента, којег је лако 

носити свуда са собом. Проблем је што се све више ослањамо на телефоне, а самим тим 

се повећава шанса да развијемо зависност. 

"Јако је важно превентивно деловати зато што ако ми пустимо децу да бораве на 

уређајима колико они желе, а они желе нон-стоп, онда они брзо постану зависници од 

уређаја. Проблем са игрицама и коришћењем уређаја, који свакако треба да се користи, 

свако ко данас не зна да користи није технолошки писмен. Значи треба их користити, али 

да ми будемо владари", каже психолошкиња др Маријана Тишма. 

Уколико сте родитељ, а безбедност вашег детета и развијање њихових здравих навика 

представљају за вас приоритете, у томе вам могу помоћи неке од популарних апликација 

за родитељску контролу дечјег телефона. 

Постоји мноштво апликација на интернету помоћу које можете да ограничите или 

надгледате рад свог детета. Све функционишу по сличном принципу. Ми смо, примера 

ради, инсталирали апликацију „Family time.“ Све што треба да урадите је да се улогујете, 

наравно пре тога да је довнлоадујете, унесете број телефона вашег детета након чега се 

конектујете и можете да пратите све активности свог детета и да ограничите сав садржај 

за које сматрате да је неприкладан. 

Стручњаци кажу да се зависност мобилним телефонима може поредити са другим 

облицима зависности и да је важно да се на време уоче симптоми. 

"Последице су готово идентичне осим што за разлику од коришћења наркотика не дође 

тако често до смртног исхода, али долази до запуштања особе.   
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Примећено је чак да људи запуштају себе, своју хигијену, исхрану, осећају болове у 

леђима. Значи, њима здравље буде угрожено", напомиње Тишма. 

Стручњаци саветују да бављење спортом, шетње и уживање у природи могу бити неке 

од опција које би вам помогле да смањите коришћење мобилног телефона. 

 
11. Који су симптоми дигиталне зависности? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Коју улогу имају у нашој свакодневици паметни телефони? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

13. Чиме човек повећава шансу да развије зависност од паметних телефона? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

14. Умеју ли деца контролисати колико времена проводе на паметним телефонима? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

15. Како родитељи могу контролисати да деца не проводе превише времена на 

телефонима? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

16. Има ли разлика између различитих апликација за родитељску контролу дечјег 

телефона (телефона детета)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

17. Шта је потребно да ураде  родитељи како би те апликације функционисале? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18. Шта могу родитељи тим апликацијама регулисати? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

19. Који се симптоми јављају као последице зависности од мобилних телефона? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

20. Које алтернативе нуде стручњаци уместо коришћења мобилних телефона? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  
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III  
 
Прочитајте текст о Међународном дану матерњег језика и у табелу по узорку  
(0) упишите да ли су тврдње тачне или нетачне.  
 

Међународни дан матерњег језика 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) 

поводом 21. фебруара, Међународног дана матерњег језика, указује да је језичка 

разноликост све угроженија и да више од 40 одсто светског становништва нема приступ 

образовању на језику који говори или разуме, саопштило је Министарство за људска и 

мањинска права. 

У циљу подизања свести о значају очувања матерњих језика, тема Међународног 

дана матерњег језика 2021. године је "Неговање вишејезичности за укључивање у 

образовање и друштво", додаје се у саопштењу. 

Подсећа се да је Република Србија 2006. године приступила Европској повељи о 

регионалним или мањинским језицима Савета Европе, у жељи да допринесе заштити и 

очувању мултикултурализма и вишејезичности у Србији и Европи. 

Ратификацијом повеље Србија се обавезала да штити све мањинске језике који се 

традиционално користе на нашој територији. Мањински језици се користе у образовању, 

медијима, управним и судским поступцима, економском, друштвеном и културном 

животу, напомиње Министарство. 

Свесна значаја образовања на матерњем језику у контексту очувања језика 

националних мањина, Србија обезбеђује, осим на српском језику, целокупно образовање 

на матерњем језику на још осам језика: албанском, босанском, бугарском, мађарском, 

русинском, румунском, словачком и хрватском језику, подвлачи се у саопштењу. 

Осим тога, још осам језика се изучава у оквиру наставног предмета Матерњи језик 

са елементима националне културе: буњевачки, влашки, македонски, немачки, ромски, 

словеначки, украјински и чешки језик, а око 60.000 деце похађа наставу на мањинским 

језицима на свим нивоима образовања. 

Право на информисање на језицима националних мањина се остварује путем 

штампаних и електронских медија, на мањинским језицима се издају новине, часописи, 

публикације, зборници, а електронски медији емитују програме на језицима 

националних мањина, подсећа Министарство за људска и мањинска права. 

Истиче се да је у Србији у службеној употреби, поред српског језика, још 11 језика 

националних мањина (албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски,  
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русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки) на целој територији 42 јединице 

локалне самоуправе, осим тога влашки и ромски језик су у службеној употреби у 

појединим насељеним местима. 

Напомиње се да када је у питању српски језик, домаћи лингвисти упозоравају да 

се он нашао пред све већом најездом енглеског и да је угрожен у мери у којој су то чак и 

неки светски језици - француски, немачки, италијански. 

Генерална скупштина УНЕСКО 1999. године прогласила је 21. фебруар за 

Међународни дан матерњег језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. 

године убијени у Даки у источном Пакистану, јер су протестовали због тога што њихов 

матерњи језик није проглашен за званични.  

 

  тачно нетачно 

(0) 21. фебруара је Међународни дан матерњег језика. х  

21. Близу пола становништва света нема приступ школовању 
на језику који говори.   

22. Тема овогодишњег Међународног дана матерњег језика је 
изумирање неких језика.   

23. 
Европска повеља о регионалним или мањинским језицима 
Савета Европе чува мултикултурализам и вишејезичност у 
Европи. 

  

24. Србија је потписница Европске повеље о регионалним или 
мањинским језицима.   

25. 

Говорници мањинских језика у Србији немају право 
користити их у образовању, медијима, управним и судским 
поступцима, економоском, друштвеном и културном 
животу. 

  

26. У Србији деца могу да се школују на језицима осам 
националних мањина.   

27. Око 60.000 деце похађа наставу на мањинским језицима на 
средњем нивоу образовања.   

28. Право на информисање на језику националне мањине се 
остварује искључиво путем електронских медија.   

29. У Србији поред српског има још 11 службених језика.   

30. 
21. фебруар проглашен је за Међународни дан матерњег 
језика из поштовања према убијеним студентима у 
Пакистану који су се борили за свој језик. 

  

 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
          10  
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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. 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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I  
 
Изаберите правилне облике речи од понуђених које недостају у тексту и подвуците 
их према узорку 0  
 
Према Светској здравственој организацији гојазност је једна 0 болест савременог света. 

Навике се стичу (1), а неодговарајућа исхрана школске деце је велики проблем. Дете се 

од своје шесте – седме године (2) храни најчешће у школи. Квалитет хране је често (3) 
финансијама и навикама, обичајима одређене групе људи. Родитељи када уплате ужину 

и ручак својој (4), верују да су она збринута, да добијање топлог оброка подразумева 

здраву исхрану. На (5) мензама се често и не обраћа пажња на квалитет хране. На исхрану 

ученика се више гледа као на (6) питање. У школи је потребно (7) о лошим навикама 

исхране, и предложити  да се хране квалитетним намирницама, да једу више воћа и 

поврћа, да смање количину слаткиша.  

Здраву храну и здраве навике у исхрани требало би повезати са наставним програмом 

школских предмета, нпр. на часовима физичке културе, (8) природе и друштва, 

биологије, хемије и начина живота. Кроз различите активности, као нпр. (9) израда 

школског кувара, сакупљању рецепата од родитеља, писање текстова о болестима које 

може проузроковати нездрава исхрана, ученици активно учествују у формирању свести 

о здравој исхрани. Ученици у основним школама могу израдити и плакате или игрице о 

употреби (10) намирница.  

 
 
  0  а) опасна    б) опасан   в) опасно   г) опасни 
  1. а) по детињству   б) у детињство  в) у детињству  г) у детињства 
  2. а) живот    б) животу   в) живота   г) животом 
  3. а) подређан   б) подређен   в) подредан   г) ређан 
  4. а) деци    б) деца   в) децама   г) дете 
  5. а) школској   б) школским   в) школска   г) школскима 
  6. а) породичне   б) породичан   в) породични  г) породично 
  7. а) разговарајмо   б) разговарати  в) разговори   г) разговарају 
  8. а) познавање   б) познање   в) познавања   г) познавати 
  9. а) заједничка   б) заједничко  в) заједнички  г) заједно 
10. а) здравог   б) здраве   в) здрава   г) здравих  
 
 
 

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

  



Szerb nyelv 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

 
II 
 
Упишите одговарајуће предлоге или везнике на назначена места према узорку 0  
 
Шта је прво што урадите (0) када устанете?  
Подигнете мобилни телефон и проверите поруке, обавештења ................ (11) Инстаграму, 

а лајкови вам улепшају дан. А и пре .............. (12) што приметите, прошло је сат времена, 

а сада касните. 

Друштвени медији нам помажу остати у вези .................. (13) светом. .................. (14) 
обзира на то колико су ваши најближи удаљени од вас, достизање .................. (15) њих је 

само неколико кликова помоћу СМС-а, позива или видео конференције. ................... (16) 
само неколико минута сазнаћете новости о вашим пријатељима, познаницима. Биће вам 

познато где се они налазе, како се осећају, преко разних постова упознаћете њихова 

размишљања.  Осим пријатеља добијате и поруке ................ (17) разних организација, 

предузећа која вам нуде разне ствари за куповину или намећу животну филозофију. 

Пријатељица која објављује раскошна јела у хотелима са 5 звездица, љубавни пар који  

вам се чини идеалним, људи који вам дају савете .................. (18) здрављу – сви приказују 

живот савршеним.  

 
 
0 када 
до, са, од, на,  без, за, него, о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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III  
 
Ставите глаголе у загради у облик императива (заповедног начина) према узорку 0 
 
0 Крените (кренути) на пут, али пазите! 
 
Почели сте да прикупљате сва потребна документа, мапе, брошуре, информације о 

граду/држави у коју путујете. .................................... (19) (Спаковати) у кофер и полису 

нашег путног осигурања, и ваш одмор може одмах да почне! Бригу о нежељеним 

дешавањима док сте на путовању и привременом боравку у иностранству 

............................................... (20) (препустити) нама, јер је то наш посао. Наше путно 

осигурање пружиће вама и вашим најмилијима брзу, ефикасну и професионалну 

подршку у случају изненадних болести или несрећног случаја. Не 

........................................................ (21) (заборавити) да су медицинска и путна асистенција 

веома скупе у иностранству.  

Савети за путовање у време пандемије Ковид-19. 

За време пандемије живот и путовања се одвијају уз одређене мере опреза. Многи су 

напокон дочекали могућност промене околине и путовања, међутим, треба имати на уму 

да је вирус у Европи и у свету озбиљна претња, а током путовања треба наставити пазити 

на хигијенске стандарде. 

................................................... (22) (пратити) релевантне информације и препоруке 

Кризног штаба, службене странице о коронавирусу. Они увек имају најновије вести и 

информације о одлукама држава. .............................................. (23) (бити) информисани о 

најновијим мерама и забранама кретања. На путовању ................................... (24) 
(користити) једнократне рукавице и заштитне маске за лице.  Пошто често додирујемо 

ствари око себе, употребите влажне марамице и средство за дезинфекцију руку. Где је 

могуће, .................................. (25) (платити) банковном картицом уместо готовине. 
 

0 крените 
 
 
 
 
 

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

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

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 2212 
  III. Hallott szöveg értése 
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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. 
 

Добар дан! 

Сада почиње испит у вези са разумевањeм послушаног текста.  

Испит се састоји из три задатка. Чућете три текста. Задаци у вези с тим сy 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, а потом према узорку (0) упишите речи и изразе који су изостали.  
 

Уређење за боље расположење 

Ентеријер има моћ да нас напуни позитивном (0) али и негативном енергијом, па је важно 

пажљиво му приступити. Дрво и мермер ___________________ (1), док метал, гранит и 

сувише стакла могу бити превише груби, оштри и непријатни. 

Након напорног радног дана, најмање што нам треба јесте да и у кући наставимо да се 

пунимо негативном енергијом. У неком простору осећамо се скучено, док у другом 

постајемо весели, пуни елана и спремни за нове подухвате. 

Ентеријер и те како утиче ______________________ (2), а ево на шта треба да обратите 

пажњу да бисте дом уредили тако да у њему "продишете". 

Зона опуштања - Убрзан живот и _____________________ (3) остављају последице на 

нас, зато је важно да кад дођемо кући имамо оазу у којој можемо да се опустимо. 

Декоратери предлажу да део у свом дому уредимо тако да буде намењен читању, 

релаксацији, медитацији. За то су потребни фотеља, лампа, сточић за смештање књига 

или чаја, неопходног за опуштање у наступајућим хладним данима. 

Природа - Ништа не опушта као ______________________ (4), зато се потрудите да 

такву атмосферу унесете у животни простор. То не значи само да дом декоришете 

биљкама, мада и то има ефекта, већ и да га организујете тако да, на пример, најбоље 

искористите __________________ (5). Обратите пажњу где је сунце у односу на вашу 

дневну и спаваћу собу, па у складу са тим другачије распоредите намештај. На пример, 

простор за читање је идеалан у делу где вам сунце пада на леђа. Ако имате терасу, 

обратите и на њу пажњу да бисте више времена проводили напољу. Нека прозори буду 

чисти и не заклањајте их и ако можете распоредите ________________________ (6) око 

прозора, биће много пријатније него да буду у мрачном углу. Ако имате мрачан стан, 

пробајте да га окречите у светлију боју да бисте се боље осећали. 

Детаљи - Мала фонтана из које жубори вода такође ће вас приближити природи, али и 

минимизирати спољну буку и жамор који долази из других станова. Набавите 

фотографије пејзажа, слике са опуштајућим мотивима, у вазе ставите гранчице, на 

столове свеће. Кад уђете у дом, важно је да се осетите сигурно и опуштено, као да улазите 

у спа-центар. 
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Мање је више - Важно је и да ваздух и енергија циркулишу, зато не претрпавајте простор 

стварима, водите се максимом "мање је више". Ослободите се ствари које вас не чине 

срећним, које вам _____________________ (7) и раздражљивост. Истраживања 

недвосмислено потврђују да већини људи неред не прија. Много боље ћете се осећати 

ако се ослободите вишка ствари. 
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II задатaк 
 
Послушајте текст и у табелу по узорку (0) наведите да ли је тврдња истинита тачна 
или лажна, нетачна. 
 
 
 

  тачно нетачно 
(0) Између човека и кућног љубимца постоји пријатељство 

за читав живот. x  

8. Деца која у млађој доби дођу у контакт са псима имају 
мање болести дисајих органа. 

  

9. Пси као кућни љубимци дубоко су повезани с децом.   

10. Деца која одрастају са псом болеснија су и несрећнија.   

11. Одрастање са псима и мачкама дечији организам чини 
изложенијим разним инфекцијама. 

  

12. Мачке показују мањи заштитни учинак на децу него пси.   

13. Живот са псом квари емоционално благостање власника.   

14. Деца која у детињству имају пса мање су изложена 
депресији. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Маx. Elért 
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III задатaк 
 
Послушајте пажљиво текст и измeшане реченице текста поставите у одговарајући 
редослед! 
 

 

Британски професор тврди да је пронашао Исусову кућу 

Дарк, међутим, тврди супротно и за то има доказе које је прикупио током 14 

година проучавања локалитета. (A) 

 

Његова анализа такође је потврдила да кућа потиче из првог века и да је једини 

такав локалитет у месту. (B) 

  

 Професор археологије и историје на Универзитету Рединг Кен Дарк 

представио је доказе да је добро очувана древна кућа у Назарету заправо дом у 

којем је одрастао Исус. (C) 

  

 Када је саграђена, вероватно је имала неколико просторија за живот и  

складиштење у дворишту, као и кровну терасу. (D) 

 

У 19. веку је први пут идентификована као дом у којем је одрастао Исус Христ са 

Јосифом и Маријом, али је та теорија одбачена 30-их година прошлог века. (E) 

 

Кућа потиче из првог века и сада је користи сестринство манастира у Назарету. 

(F)  

 

 У петом веку, црква је направљена преко куће и цркве у пећини и у то време је 

била највећа у Назарету. (G) 

 

Црква је била украшена мермером и веома сложеним мозаицима који се 

подударају са описима из 7. века о великој византијској цркви за коју је речено да 

је направљена на локалитету Исусове куће и била важно одредиште ходочасника. 

(H) 
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Дарк је открио и да је црква у пећини украшена мозаицима направљена поред 

остатака куће у четвртом веку. (I) 

 

Археолошка истрага даље је утврдила да је двоспратна кућа направљена изузетно 

спретно и вешто уз познавање обраде камена, што је у складу са тиме да је 

направио и у њој живео тектон – опис Јосифове професије у јеванђељима, који 

означава да он није био само столар, већ и каменорезац и градитељ. (K)  

 

 Неки делови првобитне грађевине и даље стоје, попут каменог степеништа. (L) 

Британски професор утврдио је да локално становништво још од 380-их година 
верује да је то био Исусов дом. (M) 

 

0 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

C            
 
 
 
 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Маx. Elért 
           11  
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 pontszám 
maximális elért 

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

 III. feladat 11  
Feladatpont összesen 25  
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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! 
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  IV. Íráskészség 
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SZERB NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

2
0

. 



Szerb nyelv 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. 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. 
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I Напишите писмо од 80-100 речи пријатељу о својим плановима након матуре. У 
свом писму осврните се на следеће аспекте: 
 

- како замишљате наставак школовања 
- који су најпопуларнији факултети 
- запошљавање након школовања 
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Az 1. feladat értékelése: 
 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  

Érthetőség, nyelvi megformálás 5  

Íráskép 1  

Összesen 11  
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II  
Сазнали сте да ваши рођаци хоће да продају стан у граду и желе да купе кућу у 
провинцији. Изнесите своје мишљење о томе у саставу од 100-120 речи. У свом раду 
осврните се на следеће: 
 

- које су предности/мане становања у граду у стану 
- које су предности/мане становања на селу у породичној кући 
- где бисте ви волели да живите 
- где можемо да се информишемо о продаји некретнина  
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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 5  

Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

Íráskép 1  

Összesen 22  
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