
Szóbeli mintatétel emelt szint 
 

Vizsgáztatói példány 
 

Уводни разговор (Овај део се не вреднује.)  
 

− Где живите?  

− Какве школе сте похађали?  

− Шта су вам планови после матуре?   
 

I Разговор  
  

Разговарајте са кандидатом о датој теми.  
  

Иде ли данашња омладина у Оперу? 
  

1. Jесте ли већ били у Опери? Aкo сте били, шта сте видели?   

2. На каквим концертима сте били? Какве концерте волите?  

3. Оперу у Будимпешти радо посећују. Због чега?  

4. Ако нисте били у Опери, кажите, какву музику слушате радо?  
  

II Дискусија  
   

На основу наведене провокативне изјаве водите дискусију са кандидатом дајући му  30 

секунди да сакупи аргументе уз изјаву или против ње.  
  

  

Богати људи су срећнији од осталих  
 

  

• Начин живота богатих људи  

• Њихово понашање, навике  

• Како они размишљају, какво је њихово поимање света  

• Богати у разним медијима, у свакодневном разговору.    
  

Аргументи за:  Аргументи против:  

-могу себи приуштити луксузне, 

скупоцене ствари, свакодневно мењају 

маркирану одећу, обућу, могу да се 

школују на најскупљим универзитетима  

- богати људи никада не могу бити 

начисто са тиме ко им је прави пријатељ, 

ко је са њима због користи  

- могу да отпутују где хоће и да виде 

егзотичне пределе, да станују у 

раскошним хотелима са пет звездица, 

имају лимузине  

- најважнију ствар у животу – здравље не 

могу себи купити ни они, а често се одају 

опојним дрогама или алкохолу тражећи 

нове изазове  

- излазе на ексклузивна места, добијају 

позиве од познатих звезда (спортиста, 

глумаца, певача итд.) 

- не осећају „тежину“ новца, често 

потроше читава богатства на непотребне 

ствари, постају површни, спољашњи 

изглед им постаје најважнији 

- уколико нису задовољни својим 

изгледом, стоје им на располагању 

најбољи фризери, модни креатори, било 

када могу да изврше на себи пластичне 

операције. 

- брзо им досаде ствари, не схватају 

суштину правих вредности као што су 

љубав, срећа, породица, пожртвованост. 

 

 



  
  

III Самостално излагање теме  

  

Разговарајте са кандидатом на дату тему помоћу слика. Помозите кандидату да 

самостално изложи своје мисли.  

  

Путовање је остварење снова или свакодневна потреба.  

  

• Које саобраћајно средство користите при одласку на радно место,  

• Приликом летовања, одласка на даљу дестинацију, које саобраћајно средство 

је целисходно одабрати?  

• Утицаји разних саобраћајних средстава на заштиту животне средине.  

  

  

  

  
  

 

 

Помоћна питања, која испитивач може да постави кандидату: 

   

1. Путовање је за вас обавеза или разонода?  

2. Куда бисте путовали најрадије? О каквом путовању сањате?  

3. У граду је повољније путовати путничким аутом или градским превозом?  

4. Како утиче на животне околности друмски, а како ваздушни саобраћај?  

  

  


