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РАЗУМЕВАЊЕ ТЕКСТА  

 

Прочитајте текст пажљиво и одговорите на питања! 
 
(1) Ко је и када измислио гладијаторске игре, не знамо тачно. По једној теорији се 
предност даје Етрурцима, народу који је становао у централном делу Италије, а по другој 
се гладијаторске игре везују за становнике Оска и Самита. 
(2) Прва борба била је на живот и смрт. Синови извесног Јунија Брута Пере, приредили 
су борбу гладијатора над гробом свога оца као израз почасти. Све до I века пре наше ере, 
ове борбе су приређиване, углавном, због великих државних празника или као део 
погребних обичаја. Tе борбе су се водиле првенствено на отвореном простору, трговимa, 
хиподромима, позориштима са неколико такмичара. Од тог века се број учесника 
увећавао, а прве величанствене игре овог типа, организовао је Гај Јулије Цезар. Да би 
задобио симпатије народа, организовао је игре у којима је било на десетине парова 
гладијатора. 
(3) Да би засенио противника Цезара, његов савременик, Гнеј Помпеј Велики је решио 
да у град доведе слонове које је народ још увек везивао за Ханибалове ратове. Било је 
предвиђено да се против слонова боре ловци са великим копљима. Испоставило се да су 
слонови „јаки борци“ који су многе ловце коштали живота. Плиније Старији који је 
описао овај догађај, сведочи да су слонови у стампеду покушали да пробију металну 
ограду и побегну, а када им то није успело, почели су да испуштају страшне звуке. Људи 
су овим призором били ганути до суза и уз буру негодовања су проклињали Помпеја и 
његове игре. 
(4) Касније се у представе уводи лов на дивље и егзотичне животиње. Лавови, тигрови, 
медведи помињу се у римским изворима. У неким текстовима су забележени и крокодили 
и нилски коњи, који су довођени за борбе на реци Тибар. Ту су приказане велике 
поморске битке из којих су Римљани излазили као победници. Једна од омиљених тема 
била је битка код Акцијума 31. године п. н. е., у којој је Октавијан Август победио Марка 
Антонија и египатску краљицу Клеопатру. Гладијаторске игре и арене увелико су 
коришћене и као политичке трибине. Игре је организовао владар поводом разних 
празника, рођендана и победа. Што су игре биле веће, мир међу поданицима је био 
извеснији. Имајући у виду ове ствари, сасвим је разумљива стара римска пословица која 
се јавља у то време, „хлеба и игара“. 
(5) Гладијатори су већим делом били робови, али било је и слободних људи. Иако су 
били робови, имали су нешто другачији положај од оних који су морали да раде тешке 
послове на имањима или у царским рудницима. Многи од њих били су нека врста супер 
звезда Римског царства. Племству је било забрањено да буду у њиховом друштву, тако 
да су за њих постојала посебна купатила, посебне просторије за ручавање, као и гробља 
за сахрањивање. Нарочито ружним и непристојним се сматрало учешће племића и царева 
у гладијаторским борбама. За овакве поступке највише су оптуживани римски цареви 
Нерон и Комод. Слободни људи су могли да учествују у овим борбама, али су то 
најчешће били најнижи слојеви. Они су могли да власнику гладијаторске школе продају 
свој живот или да склопе уговор о борби на одређено време. Сам гладијатор је након 
извесног броја борби или уз наклоност владара могао да добије слободу која му је 
дарована у виду дрвеног мача. 
(6) Након изградње Колосеума, гладијаторство се показало као уносан посао, отварале 
су се гладијаторске школе за обуку. Најпознатије школе биле су у Риму поред самог 
Колосеума, у Капуи (из те школе је Спартак повео гладијаторе у један од највећих 
устанака робова), Помпеји. У почетку су добијали имена по римским непријатељима и 
областима из којих су долазили, а касније су од времена Августа добијали имена по 
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опреми коју користе. Организатори игара су нарочито обраћали пажњу на то да двојица 
гладијатора буду различито опремљена. Поред сваког пара је стајао судија који се старао 
да борба буде исправна и да се борци не штеде у борби.  
(7) У зависности од врсте оружја у то време су разликоване следеће врсте гладијатора: 
Самнити су били опремљени кратким мачем који се називао gladius, четвртастим 
оклопом, костобранима и кацигом. Трекс се борио кратким закривљеним мачем и малим 
округлим штитом. На глави је носио шлем са крестом и визиром. Занимљиво је било и 
то што је трекс носио штит у десној руци, а мач у левој. У његовој „леворукости“ је била 
његова предност, јер је било веома незгодно нападати леворуког борца. Секутор, што на 
латинском значи прогонитељ, носио је овалан и гладак шлем како би мрежа његовог 
противника ретаријуса лакше склизнула. Од оружја је користио дужи мач од гладијуса и 
велики четвртасти штит. Ретаријус се обично борио против секутора, а ретко против 
других. Од оружја је користио трозубац и мрежу. Био је заштићен само штитником на 
левом рамену. Бизарнија врста били су андабате којима је шлем буквално  падао на очи 
тако да су у ствари пипајући около тражили непријатеља. 
(8) Гладијатори су били скупа инвестиција за ланисте (власнике гладијаторских школа), 
због чега је нарочито било важно одржати их у животу. Супротно општем мишљењу, 
већина борби се није завршавала смрћу. Једна особа од 5 до 10 је умирала у арени, а ипак 
већина није успевала да пребаци тридесету годину живота. 
(9) Кад замишљамо гладијаторске борбе, обично немамо слику жена које се боре у арени. 
Ипак, припаднице лепшег пола учествовале су у гладијаторским играма више од 200 
година, све док цар Септимије Север није забранио његово одржавање. 
(10) Крајем IV века римски цар Теодосије уводи хришћанство као државну веру и 
забрањује све паганске обреде. Ипак постоје подаци да су се гладијаторске игре 
одржавале све до четврте деценије V века, када је цар Валентијан III поновио забрану. 
Захваљујући свештеницима, временом су арене, стратишта првих хришћанских 
мученика, потонула у заборав. Највећа арена, римски Колосеум, очуван је само због 
чињенице да је стално био у употреби као замак, црквено добро и на крају, као свето 
место. Данас кроз њега сваке године прођу милиони посетилаца у жељи да реконструишу 
бар делић онога што се некада дешавало у њему. 

(https://uciteljicazivota.wordpress.com/2012/10/09) 
 
Питања 
  
1. Којим поводом су се одржавале прве гладијаторске борбе?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 бода  

2. Како је супарник Јулијa Цезара хтео да га засени? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 бода  
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3. Чему су служиле борбе на реци Тибар? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

4. Објасните изреку „хлеба и игара“! 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

3 бода  
 

5. Одредите која је тачна, а која нетачна међу наведеним тврдњама! У одговарајуће поље 
упишите ознаку Х. (5, 7, 8, 10) 
 

ТВРДЊА 
 

Т Н 

За гладијаторске борбе су се могли пријавити и аристократе. 
 

  

Власник гладијатора је након истека уговора ослободио роба. 
 

  

Живот обучених гладијатора није вредео много, на стотину њих су 
умирали у арени. 

  

Најчешћу борбену опрему гладијатора су чинили мач, штит, буздован и 
шлем. 

  

Прва хришћанска забрана гладијаторских борби није уродила плодом. 
 

  

 

5 бодова  

6. Чему може захвалити Колосеум свој опстанак? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

7. Објасните наведене речи! (2, 3, 4, 10) 

Стратиште - _______________________________________________________________ 

Хиподром - ________________________________________________________________ 

Ганут - ____________________________________________________________________ 

Поданик - __________________________________________________________________ 

4 бода  
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8. Довршите започете реченице! (5, 6, 7) 
 
Гладијатори су добили име по 
 

 
 
 

Комод и Нерон су били једини цареви   
 
 

 
Гладијатор из Капуе запамћен је  

 
 
 

 
Предност трекса у борби је била  

 
 
 

 

4 бода  

9. Где су се обучавали гладијатори за борбе? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

10. Ко су биле андабате? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

11.  Како бисте формулисали суштину текста? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

12. Одредите којом творбом су настале наведене речи! 
 
а) градски __________________________________________________________________ 
 
б) захваљујући ______________________________________________________________ 
 
в) Ханибалове ______________________________________________________________ 
 
г) необичан _________________________________________________________________ 
 

4 бода  
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13. Попуните табелу подацима из текста који недостају. (2, 3, 4, 10) 
 

Ко Када Шта је урадио 
 

Јулије Цезар 
 

I век п. н. е.  
 

 
 

 Увео је слонове у борилиште. 

Октавијан 31. год. п. н. е  
 

  Уводи хришћанство као државну веру. 
 

 
4 бода  

 
14. Текст се може поделити на три веће целине. Дајте наслов првој целини (1-3)! 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2 бода  

 
 

Укупно: 40 бодова  

 
 
 

АРГУМЕНТИСАЊЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 
 

Изаберите један од два задатка:  
А) Захваљујући најмодернијим видовима медија, интернет порталима, сви могу да 
реагују на објављене садржаје у оквиру слободе изражавања личног мишљења. 
Рефлектујте на  горе наведену тему, изразите свој став. Да ли су потребне границе и у 
којој мери? 
 
Б)  
Напишите говор за Дан Светог Саве уочи дана школе. У свом говору се осврните и на 
улогу светосавског наслеђа у данашње време. 
 
Обим  рада је 120-200 речи. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Укупно: 10 бодова  
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  pontszám 
maximális  elért 

Szövegértés 40   
Szövegalkotási feladat: 

Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás 10  

Vizsgapont összesen 50  
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegértés    
Szövegalkotási feladat: 

Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás   

 

 
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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ОД ДАТИХ ЗАДАТАКА ИЗАБЕРИТЕ ЈЕДАН И РЕШИТЕ ГА ПРЕМА 

ИНСТРУКЦИЈАМА 
(400-800 речи) 

А) 
КЊИЖЕВНА АНАЛИЗА 
 
„Сеобе се настављају вечно.“ Укажите на ванвременост романа „Сеобе” Милоша 
Црњанског истичући судбину појединца у ковитлацима историје. 
 
Милош Црњански: Сеобе (одломци) 
 
„Карло Лотариншки одредио је све те пукове, јер је морао, а није марио ту славонску 
војску. Рђаво одевена, смрдела пре свега, а осим тога њом је било немогуће заповедати. 
Кретала се по неким својим правилима, која никако није могао да утврди, стизала је кад 
раније, кад доцније него што је рачунао и чинила му је, уопште, непредвиђених тешкоћа. 
Јуришала је где то није хтео, а бежала је где се томе није надао. (...) Осим тога, гинула је 
тако страшно, да никада није могао да је употребљава у свези, јер су му са њом пропадали 
и заробљавани најизученији и најскупљи пукови...(...) 
И док му се у души, као у бескрајном кругу, једнако понављаху мисли о одласку, о 
одласку некуда, можда у Русију, над којом се у очајању, изнемогао, после толико месеци 
тумарања и патње био наднео, жуди и мисли за нечим светлим, што би га одвело одавде, 
дотле му је, заспалом први пут опет код куће, у телу дрхтало, као нека звезда, последње 
зрно некадашње младости. Оно што га је задржавало очајног, замуклог, сулудог већ од 
патње и туге, међу тим баруштинама и водама, што се испараваху над земљом, коју је од 
милоште звао Новом Сербиом.“ 
 

(Milosevits Péter:Szerb irodalmi szöveggyűjtemény 12. oszt., 
Nemzeti Tankönyvkiadó ISBN 978-963-19-6570-4) 

Б) 
КЊИЖЕВНА ПАРАЛЕЛА 
 
Приступ родољубљу у српском романтичарском песништву и у доба модерне. 
Представите разлике и сличности у описивању мотива родољубља у два књижевно-
уметничка правца. 
 
Ђура Јакшић: Отаџбина 
 
И овај камен земље Србије, 
Што претећ’ сунцу дере кроз облак, 
Суморног чела, мрачним борама 
О вековечности прича далекој, 
Показујући немом мимиком 
Образа свога бразде дубоке. 
(...) 
 

И само дотле, до тог камена, 
До тог бедема –  
Ногом ћеш ступит’, можда, поганом; 
Дрзнеш ли даље? ... 
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Чућеш громове 
Како тишину земље слободне 
Са грмљавином страшном кидају; 
Разумећеш их срцем страшљивим 
Шта ти са смелим гласом говоре, 
Па ћеш о стења тврдом камену 
Бријане главе теме ћелаво 
У заносноме страху лупати! 
Ал’ један израз, једну мисао, 
Чућеш у борбе страшној ломљави: 
„Отаџбина је ово Србина!“ 

(Szerb irodalmi szöveggyűjtemény 10., 243. old. 
Nemzeti Tankönyvkiadó ISBN 963 19 4549-9) 

 
Милан Ракић: Наслеђе 
 
Ја осећам данас да у мени тече 
Крв предака мојих, јуначких и грубих, 
И разумем добро, у то мутно вече, 
Зашто бојне игре у детињству љубих. 
 
И презирем тугу, заборављам бољу, 
Јер у мени тече крв предака моји’, 
Мученика старих и јунака који 
Умираху ћутке на страшноме кољу. 
 
Јест, ја сам се дуго са природом рв’о, 
Успео сам – све се може кад се хоће – 
Да на ово старо и сурово дрво 
Накалемим најзад благородно воће. 
 
И сад ако плачем кад се месец крене 
С ореолом модрим низ небеске путе, 
Ил’ кад старе шуме, чаробне сирене, 
Једно тужно вече злокобно заћуте, 
 
Ја осећам ипак, испод свежих грана 
И калема нових, да, ко некад јака, 
У корену старом струји снажна храна, 
Неисцрпна, крепост старинских јунака. 
 
Све исчезне тада. Заборављам бољу, 
А преда ме стају редом преци моји, 
Мученици стари, и јунаци који 
Умираху ћутке на страшноме кољу... 
 

(Душко Бабић-Живко Малешевић:  
Књижевност за 3. разред средњих школа 85. стр. 

Партенон, 2005, ISBN 86-7157-310-9) 
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pontszám 

maximális  elért 

II. Műértelmező 
szövegalkotás 

Tartalmi minőség 25   

Nyelvi 
minőség 

Szövegszerkezet 5   
Nyelvi igényesség 

(stílus, nyelvhelyesség) 10   

Összesen: 40   
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pontszám 

maximális  elért 
I. Szövegértés és 
érvelés vagy gyakorlati 
szövegalkotás 

Szövegértés 40   
Érvelés vagy  
gyakorlati szövegalkotás 10 

 
II. Műértelmező 
szövegalkotás 

Tartalmi minőség 25   
Nyelvi minőség 15  

Helyesírás 8   
Íráskép  2   

Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Szövegértés és 
érvelés vagy gyakorlati 
szövegalkotás 

Szövegértés   
Érvelés vagy  
gyakorlati szövegalkotás   

II. Műértelmező 
szövegalkotás 

Tartalmi minőség   
Nyelvi minőség   

Helyesírás   
Íráskép    

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


