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I  
Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања по узорку (0)! 
 
 

СРПСКА ПРИНЦЕЗА У ИНДИЈИ 
 
 

 Моја посета Индији почела је са Њу Делхијем. Прво сам посетила Кутаб Минар, 
где се налази велики стуб од нерђајућег гвожђа стар бар две хиљаде година! Стуб је 
право технолошко чудо древних времена. Колико знам, украсни предмети од 
нерђајућег челика стари преко три и по хиљаде година нађени су и код нас у Србији, на 
археолошком локалитету Хисар у Лесковцу. Помислила сам, ето, неке древне челичне, 
нерђајуће везе између Србије и Индије још постоје, само их треба откривати. 
 После Кутаб Минара посетила сам Лотус храм. Испред храма тумарао је један 
слон. Храм и слон. Ту слику нећу никада да заборавим. Слон је света животиња, по 
легенди, слон је и оплодио мајку Будину и тако се родио мали принц Исидарта. Касно 
по подне отишли смо да видимо Акшардам храм, који је отворен пре пола године. То је 
огроман комплекс у чијем средишту блиста бели мермерни храм. На улазу у храм 
морали смо да оставимо мобилне телефоне и били смо претресени из разлога 
безбедности. Остали смо на вечерњој молитви, седели на поду, ципеле смо оставили 
напољу. 
 Сутрадан смо посетили др Нанораму Бава и Вену Коли у седишту Међународне 
конференције жена. Имају 300 огранака по целој Индији у којима углавном раде 
волонтери. Отворили су радна места за кућну дораду производа, за жене које су 
избачене из својих кућа, неке од њих су са малом децом. Обучавају их да плету, шију, 
ткају и штампају, а онда им помажу да нађу посао и да их преселе из кућа и породица 
где немају нормалне услове за живот. У Индији је 50 одсто жена неписмено. Мушка 
деца су још увек пожељнија, мада се то полако мења. Послужили су нас чајем и 
колачима. Свака дама се представила за конференцијским столом. Све су биле врло 
пријатне, опуштене и пријатељски настројене. Поклонила сам јој парфем „Е“ др Бави, 
парфем који се прави и од индијских сировина и индијском старом технологијом. 
 Одатле смо се одвезли до Друштва за хендикепирану децу и омладину (AADI). 
Тамо су смештена деца са церебралном парализом и Дауновим синдромом, али и деца 
са оштећеним слухом. Посетила сам неколико радионица у којима хендикепирана деца 
уче занате. Уче их да праве рамове за слике, дневнике, али и посебне столице за 
непокретне. Обећала сам да ћу им обезбедити контакт са др Мирјаном Совиљ, 
директорком Института за експерименталну фонетику и патологију говора. Јер, овај 
наш институт прави апарате за корекцију говора. 
 
(Илустрована политика) 
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0. Шта је принцеза прво посетила у Индији? 
Двехиљадугодишњи стуб „Кутаб Минар“ у Њу Делхију. 
 
 
 

1. Шта она каже о том стубу? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
2. Од каквог материјала је саграђен стуб? 

 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

3. До каквих закључака је дошла о везама између Индије и Србије? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

4. Какву асоцијацију изазива призор: слон пред храмом Лотус? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

5. Како посетиоци могу ући у Акшадрам храм? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

6. Ко су волонтери? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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7. Шта је карактеристично за жене у Индији? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

8. Где се принцеза упознала са животом индијских жена? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

9. Од чега се прави парфем који је поклонила женама? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

10. Шта значи „хендикепирана деца“ ? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

11. Шта им је обећала принцеза? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

12. Шта производи тај институт? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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II  
 
На основу прочитаног текста установите да ли су дате тврдње тачне или нетачне! 
Радите по узорку (0), а решење упишите у табелу. 
 
 

 Уколико се недовољно мотри на „малог истраживача“ може доћи до 
опасних повреда, понекад и са трагичним последицама 

 
Први кораци су велики догађај за дете и велика радост за родитеље. Али, самостална 
покретљивост детета намеће одређене обавезе родитељима, јер оно настоји да упозна 
свет око себе и све што га окружује. Оно је, у овом узрасту, врло радознало и жели да 
све што му се нађе на путу, додирне, испита, а то је спојено са одређеним опасностима, 
пошто дете није свесно шта све може да проистекне из таквог његовог понашања. 
 
Када деца проходају имају природну потребу да се крећу, али и да боље упознају све 
што их окружује, при чему показују задивљујућу упорност. Њихово интересовање за 
поједине предмете не траје дуго и лако може да се скрене на друге предмете, али се 
тешко могу одвратити од тога да све што их интересује узму и дохвате. То је, на 
жалост, скопчано са многим опасностима. Тако желе да виде шта има у витрини, при 
чему ударају рукицама, или настоје да дохвате одређене предмете на штедњаку или на 
столу, када повуку столњак и све сруче на себе. Њих интересују прикључци за струју, 
стона лампа и много шта друго. Ако се недовољно мотри на овог малог истраживача, 
повреде су честе, некада опасне, па и са трагичним последицама. 
Родитељи, обично, прибегавају забранама, па и казнама, што је без већег ефекта. Зато је 
деци овог узраста најбоље обезбедити сигурно место у стану, јер је тешко пратити 
њихово кретање. 
Најједноставније је, када постоје могућности, да се одреди једна просторија у којој ће 
дете да борави, из које треба уклонити предмете којима дете може да стави у уста или 
прогута. Ако таквих могућности нема, тада треба оградити известан простор у коме 
дете може да се безбрижно игра, али и креће. Најгоре је ако се дете слободно креће у 
кухињи, јер су тада, и поред велике пажње, могуће незгоде. 
 
(Дневник) 
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0. „Мали истраживачи“ су деца. 

13. Дете опажа опасност, те се чува непознатих ствари. 

14. Дечје интересовање за један предмет дуго траје. 

15. Деца желе да виде шта има у витринама, на штедњаку, на столу итд. 

16. Ради избегавања трагичних последица деци је потребна родитељска контрола. 

17. Потребне су забране и казне. 

18. За дете треба обезбедити место без опасних предмета. 

19. У тој просторији може слободно да се креће. 

20. Ситне предмете не треба уклонити. 

21. Најсигурније место за дете је кухиња. 

 

 

 

                 тачно нетачно 
0. X  

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

 
 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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III 
Прочитајте текст и на назначено место упишите речи које недостају. Речи су на 
маргини дате у неправилном редоследу. Радите по узорку (0). 
 
 
Приликом припремања термички обрађених ... намирница... (0) 
морате водити рачуна о неким правилима. 
 

намирница 

Та правила омогућавају да оно што сте припремили за замрзавање 
остане ................................ (22) исправно. Зато се треба 
придржавати ових ..................................... (23). Намирнице које 
желите да замрзнете (поврће или неко јело) можете скувати до 
краја или само до пола и тако .......................................... (24). У 
првом случају, кад одлучите да јело одмрзнете довољно је да га 
само подгрејете. Ако је реч о упола .................................... (25) 
намирницама, треба их делимично одмрзнути и затим докувати 
или допећи. Упола припремљене намирнице могу дуже да се држа 
замрзнуте од ....................................... (26) скуваних, а докувавање 
пред изношење ..................................... (27) допринеће и да се 
очувају карактеристични мириси појединих састојака (целер, 
першун). Намирнице охладите одмах после 
.............................................. (28) кувања или печења. Тако се 
успорава развој микроба, јер се у хладној средини спорије 
размножавају. Најбоље је да посуду с управо скуваним јелом 
потопите у већу посуду с хладном водом. Вруће јело немојте 
..................................... (29) у фрижидер. Доћи ће до повећања 
....................................... (30) у фрижидеру што за остале намирнице 
које се у њему налаза може да буде штетно, а јело ће се веома 
споро хладити. ..................................... (31) намирнице немојте 
стављати ни у замрзивач. То може да изазове квар уређаја, а 
остале већ замрзнуте намирнице могу да почну да се одмрзавају. 
После хлађења, припремљене скуване намирнице 
................................... (32) у одговарајуће, чисте посуде, с 
одговарајућим поклопцем. Немојте за то користити посуде од 
.................................. (33) јер кисели састојци хране у додиру с тим 
металом могу да имају штетно дејство на организам. 
 

Завршеног 
 
стављати 
 
упутстава 
 
замрзнути 
 
температуре 
 
припремљеним 
 
преручите 
 
потпуно 
 
алуминијума 
 
на сто 
 
хигијенски 
 
нерасхлађене 
 

 
 
 
 
 
 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
            
 

Укупно:  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 12   
2. feladat 9   I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 12   

                                    ÖSSZESEN 33  
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
     Dátum:  .................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
  Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
 
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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I 
 Доле наведене речи упишите у текст на одређено место у одговарајућем облику по 
узорку (0). 
 
 
О најчешћим типовима несрећа које се дешавају у ... у летњем периоду...... (0) 

вероватно би нам могли причати. 

 

У летњем периоду вероватно би нам могли причати запослени у .................................... 

(1) хитне помоћи. Установљено је да до највећег броја несрећа долази на игралиштима, 

углавном због ......................................... (2) родитеља. Дете које потрчи за шутнутом 

лоптом, лако се може наћи на путу где саобраћају кола. Не ретко долази до повреда при 

љуљању на ......................................... (3) или пењању по разним справама. Много 

несрећа се дешава и у таборима, као и приликом ....................................... (4). Честа су и 

рањавања деце приликом пентрања по дрвећу или ........................................ (5). Код 

најмлађих најчешће повреде су потрес мозга, нагњечење и рањавање. Код веће деце 

најчешћи су преломи ..................................... (6). Тачно се може исказати која игра какву 

повреду има најчешће за .................................... (7). Вожња бициклом и даском су и 

некада и сада били један од најчешћих узрочника повреда. Годишње посматрано, 

највише повреда има током јула и августа месеца. Опасније од купања у језеру је 

купање у ................................. (8). Деца која отплове од обале ношени чамцем или 

душеком, поготово она која не знају да пливају, лако могу постати жртве. 

 
 
летњи период 
 
Државна служба 
непажња 
љуљашка 
вожња бицикл 
ограда 
кост 
последица 
река 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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 Заокружите слово уз реч која се правилно уклапа у реченицу по узорку (0)! 
 

Иво Андрић: Прозор у свет 
 

У нашим сиротињским становима није била књига осим уџбеника (0) или неког убогог 

календара. Школа је пружала мало или ништа, а о .................................. (9) није могло 

бити говора. У тадашњем Сарајеву постојале су три или четири .................................... 

(10), и свака од њих је поред књига продавала, наравно, и .......................................... (11) 

и школски материјал. У ствари, боље би било то казати обрнутим редом јер су књиге 

биле споредан, а канцеларијски материјал главни артикл. Највећа и најбоља таква 

књижара папирница, ................................. (12) једног досељеника, била је једина, која је 

поред нешто наших, имала и доста страних књига, на немачком језику у једном на 

.......................................... (13) начин аранжираном, добро ....................................... (14) 

излогу. Књиге су биле углавном лакша, ......................................... (15) књижевност, 

намењена за лектиру аустријским чиновницима и официрима, а уз то и понешто 

немачких ................................... (16) са руског или из скандинавских књижевности које 

су тада биле у великој моди. Уосталом, за мене су биле све једнаке, јер ни о једној 

нисам знао ништа. Знао сам само да су књиге, да ме својом сјајном опремом, 

........................................ (17) насловима и непознатом садржином неодољиво привлаче, 

и да их страсно желим. 

Пред тим .................................... (18) провео сам, у раним ђачким годинама многе часове. 

То је био мој први и задуго једини „прозор у свет“. 

 
0. а) ученика  б) уџбеника  в) учитељника  г) учесника 
9. а) куповини б) купљењу  в) купљању   г) куповању 
10. а) књижнице б) књижевнице в) књижаре   г) књиготеке 
11. а) канцелариски б) канцларски в) канцеларско  г) канцелаpијски 
12. а) својство б) својина  в) својна   г) својба 
13. а) сувремен б) сувремени  в) савремен   г) временски 
14. а) осветљеном б) осветљеним в) светлим   г) светлом 
15. а) забављајућа б) забавна  в) забавишна   г) забављена 
16. а) преписа б) провода  в) преведа   г) превода 
17. а) тајанственим б) тајном  в) тајаном   г) тајним 
18. а) излогу  б) излогом  в) изложби   г) изложном 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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III 
 

Глаголи у овом тексту налазе се у презенту. Ставите их у перфект (прошло време) 

на одређеном месту! 

 

Извршно веће финансира ................................. (19) еколошке пројекте. Покрајински 

секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој предлаже 

...................................... (20) члановима Извршног Већа да улагање и суфинансирање 

активности у заштићеним природним добрима на територији покрајине изискује 

.......................................... (21) знатно већа средства од оних која су до сада уложена. 

У последњих пет година, Покрајина највише издваја .................................... (22) за 

Национални парк „Фрушка гора“, нешто више од четири милиона динара, док стараоци 

осталих добара добијају ........................................... (23) од један до 11 одсто, од укупне 

суме одобрених средстава. Констатовано је да су у поређењу са суседним земљама, 

улагања у ову област код нас знатно нижа. Стога Извршно веће одлучује 

....................................... (24) да активно учествује у финансирању програма и 

конкретних пројеката за национални парк «Фрушка гора», али и остала заштићена 

природна добра која проглашава ..................................... (25) влада Републике Србије. 

Локалним самоуправама, које проглашавају ........................................ (26) заштићена 

природна добра на својој територији (Бачка Топола, Темерин, Жабаљ, Врбас, Град 

Нови Сад, Панчево, Вршац, Бачка Паланка) предложено је да финансијски и стручно 

помогну стараоцима заштићених природних добара у реализацији програма и 

пројеката. 

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине обезбеђује 

..................................(27) средства у одговарајућем износу за реализацију послова на 

заштити, очувању и промоцији природних добара на територији Аутономне Покрајине 

Војводине. Без ове одлуке до сада долази ................................... (28) до нарушавања 

њихових основних природних вредности. 

          (Дневник) 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
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pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 8   II. Nyelvhelyesség 2. feladat 10   
 3. feladat 10  

FELADATPONT ÖSSZESEN 28   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

    
    
      
 javító tanár  

 
    
    Dátum:  .................................................   
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
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!   
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I  
 
Слушате текст о обележавању 250. годишњице Моцартовог рођења. У табелу 
упишите слова која се налазе испред истините тврдње по узорку (0). 
 
 

0. А) Моцартова музика на метро станицама повећава криминал. 
Б) На станицама уопште нема Моцартове музике. 
В) Уз Моцартову музику је на станицама метроа мање криминала. 
 
 

1. А) Ова музика смета трудницама. 
    Б) Она „отвара уши“ заметка у мајчиној утроби. 
    В) Изазива нервозу у нерођеном детету. 
 
 
2. А) Уз „Малу ноћну музику“ краве дају више млека. 
    Б) Краве музаре мучу уз ту музику. 
    В) Краве од те музике „полуде“. 
 
 
3. А) „Кредо“ има циљ да позива у цркву. 
    Б) Изазива сумњу у Бога. 
    В) Враћа веру у Бога. 
 
 
4. А) Моцартова музика је лепа, али тешка за слушање. 
    Б) Та музика је лепа и једноставна. 
    В) У њој лаици не могу уживати. 
 
 
5. А) Музика није пристојна у рату. 
    Б) За време бомбашких напада и терора смирује. 
    В) Повећава агресију. 
 
 
6. А) Моцарт је дао свету велики поклон. 
    Б) Поклон је сам Моцарт, кога је немачка култура дала свету. 
    В) Моцарт није неки предмет да би могао бити поклон. 
 
 
7. А) Неизвесно је како ће се годишњица славити. 
    Б) У току су само припреме. 
    В) Биће много концерата, симпозијума, нових књига. 
 
 
8. А) Кугле „Моцарт“ од марципана су кич. 
    Б) Те посластице подсећају на композитора. 
    В) Моцарт је волео марципан. 
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9. А) Свако ће достојно славити годишњицу. 
    Б) Проћи ће рођендан без нарочитог интересовања. 
    В) Једни ће га обожавати, а други умаловажавати. 
 
 
 
 
10. А) Лепота и уметност нису сродни појмови. 
      Б) То нису обележја Моцартове музике. 
      В) Славиће се чиста музика. 
 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
В           
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II  
 
Чућете текст о једном ратном игроказу за време Наполеона. Одговорите на 
питања! 
 
 
11. Који игроказ је изведен у Аустерлицу? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
12. Ко су били учесници? Откуда су дошли? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
13. Како су били одевени? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
14. Које ратно оружје и приборе су имали? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
15. Ко су били Наполеонови „војници“ ? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
16. Где се налази некадашњи Аустерлиц? 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
17. Шта планирају организатори за следећу годину? 
 
....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
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III  
 
Пажљиво послушајте текст и запамтите речи које су овде изостале. Упишите их на 
назначено место по узорку (0). 
 

Славни, а отписани 
 
У београдској .................................. (0) 

У београдској Галерији Superspace отворена је у среду увече ..................................... (18) 

радова графичког дизајна и адвертајзинга четири .......................................... (19) 

дизајнера који су се усудили да признају да не продају баш све штo направе. На 

изложби .................................. (20) дизајнер Милес Невелџн, хрватски креативни тандем 

Давор Брукета и Никола Жинић и тренутно најпознатији српски дизајнер Славомир 

Стојановић приказаће радове које нису успели ..................................... (21) клијентима. 

Изложба одбијених радова први пут је направљена у Србији, и то, каже Стојановић“ да 

би се видело колико креативности пољуби врата.“ 

Најчешћи разлог .................................. (22) је несхваћеност. Ја не могу да направим 

никакву разлику у креативности између својих радова које су  клијенти прихватили и 

оних које нису. Многи дизајнери кажу да им никада ништа није одбијено, али је 

реалност да се деведесет одсто пројеката не реализује. Дакле, ми радимо 

....................................... (23) него што се види да радимо, а то у великој мери зависи од 

клијената. Главни ....................................... (24) данас је што се креативност потпуно 

мимоилази, па као што је деведесетих била на снази имиџ естетика, данас је естетика 

продаје. То значи да клијенти највише воле, на пример, ....................................... (25) с 

великом патиком преко и исписаном  адресом на којој се она може наћи, а људи се уче 

и навикавају на такав укус, Каже Стојановић. 

 

 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
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    Dátum:  ................................................. 
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pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

Javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
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. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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1. Били сте сведок крађе у једној самопослузи за намирнице. Видели сте особу 
која је украла неку ситницу. Напишите излагање од 50 до 80 речи о томе: 

 Где сте куповали и шта, 
 Шта сте тачно уочили и шта сте после тога учинили, 
 Како су остали купци реаговали на случај, 
 Како се све завршило. 

 
На крају кратко и сажето изнесите став о узроцима све чешћих крађа у продавницама. 
 

10 бодова 
 
 

     2. Изаберите једну од следећих тема! 
 
а) Напишите излагање од 100 до 120 речи о вожњи бициклом у граду и у селу. 
Следите следеће одреднице: 

 Да ли је бицикл саобраћајно средство или хоби, 
 Зашто је поново у моди бицикл, 
 Путеви за бициклисте, 
 Опасности и превентиве 
 Садашњост и будућност бицикла. 

 
 
б) Ради усавршавања српског језика желите да се привремено запослите у Србији. 
Напишите писмо агенцији која се бави посредовањем запослености и представите 
се (од 100 до 120 речи). 
 

 Напишите коју стручну спрему имате и зашто желите да идете у иностранство; 
 Информишите агенцију о вашој пракси и делокругу који сте до сада вршили; 
 Пишите о општем интересовању, о хобију; 
 Интересујте се о могућностима за усавршавање језика, тражите информације о 
смештају и материјалним условима. 

 
23 бода 
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javító tanár  jegyző 
 
 
Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
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