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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 

A feladatokat cirill betűs írással adtuk meg, de a jelölt tetszés szerint írhat cirill, illetve latin 
betűkkel. 
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I   
Прочитајте текст и одговорите на питања по узорку (0)! 
 

Женски таленат коначно примећен 
 

Жене у Мексику су биле дугих деценија по страни јавног живота. Иако је већ 
давно доказано да женски таленат није мање вредности од мушког, понекад чак жене у 
том погледу и надмашују јачи пол, то дуго није признато у тој средњоамеричкој земљи. 
Нису, додуше биле толико обезправљене као, рецимо, жене у неким државама Јужне 
Америке или Африке, али им је најважнији задатак био чување кућног огњишта, брига 
о породици: о супругу и о деци. Њихово место је до скоро било само у кухињи. 
 После деценија посвећености кухињи, жене постају политичка сила на коју се 
рачуна и у традиционално „мушком“ Мексику. 
 Током протеклих неколико месеци, жене политичари преузеле су власт у влади 
Мексико Ситија у две од три политичке партије у земљи. „Мислим да је ово предзнак 
новог века“ каже Амалија Гарсија, председник левичарске Демократске 
револуционарне партије. 
 Гарсију су изабрали чланови партије на општим изборима у јулу. Она је прва 
жена председник, треће по величини политичке партије у Мексику. „Најважније је то 
да мушкарци сада гласају за жене“ каже она. 
 Њен партијски колега Росарио Роблес налази се на месту градоначелника 
Мексико Ситија које се, после председничког, често сматра другим по значају 
политичким положајем у земљи. Смогом загушена, криминалом захваћена престоница 
са девет милиона људи, налази се у срцу веће велеградске области од око осамнаест 
милиона људи, због чега важи за једну од највећих урбаних средина са највећом 
концентрацијом становника на свету. 
 Жене, како наводи Национални савет жена, тренутно чине 35 одсто мексичке 
радне снаге, док је 54 процента становништва од стотину милиона женско. 
 Владајућа Институционална револуционарна партија, која влада Мексиком већ 
седамдесет година, прошле недеље је бившег државног гувернера Марцију Саури 
изабрала за свог националног председника. Она и Гарсија предводиће своје партије на 
општим изборима, за које многи верују да ће представљати најжешћу борбу у историји 
Мексика. Мексичке жене, којима је право гласа први пут дато 1953. налазе се на 92 од 
500 места у доњем дому и од 20 од 128 места у Сенату. Све веће присуство жена у 
Конгресу довело је 1997. до стварања комитета рода и једнакости у доњем дому. 
Комитет је формиран ради потпуне примене права жена. 

Ако погледамо положај жена у европским земљама, уочићемо да је ситуација знатно 
повољнија, али још увек није задовољавајућа ако се у односу на мушкарце сматра 
женски таленат. Велики корак учинили су Немци у прилод женског талента, када су на 
последњим изборима у сами врх политичког живота изабрали жену. 
 

 
0. До које промене је дошло у Мексику последњих деценија? Жене нису више само 

домаћице, већ активно учествују и у политичком животу. 
 
 

1. Шта значи „мушки Мексико“? 
 
…………………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………….......... 
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2. Зашто је наслов „Женски таленат коначно примећен“? 
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………….......... 
 

3. Како објашњавате речи Амалије Гарсије „предзнак новога века“? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 
 

4. На који положај је Гарсија изабрана и на који начин? 
 

…………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………........... 

 
5. Од коликог је значаја функција градоначелника? 

 
……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

6. Зашто се Мексико Сити сматра једном од највећих урбаних средина на свету? 
 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 
7. Шта значи реч „престоница“? 

 
………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 
8. Какве су размере жена на послу у односу на мушкарце и колико процената 

становништва износе жене? 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

9. Зашто се на општим изборима предвиђа жестока борба? 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………….......... 
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10. Зашто је формиран Комитет рода и једнакости у доњем дому Сената? 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 
 

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

 
 
 
II  
Прочитајте текст о „руској Агата Кристи“ и испуните таблицу по узорку (0)! 
Установите да ли дате тврдње одговарају садржају текста! 
 
 

Руска Агата Кристи 
 
 

 И Руси су добили, сва је прилика, своју Агата Кристи. Зове се Александра 
Марињина (правим именом Марина Анатолијевна Алексејева, рођена у Лавову, 1957. 
године у познатој правничкој породици). И сама је по образовању правница, а двадесет 
година је провела радећи у руском Министарству унутрашњих послова и има чин 
потпуковника. Деведесетих година, сад већ прошлог века, окренула се литератури, 
крими жанру и до сада објавила чак 24 романа који су преведени на 20 језика и 
штампани у преко двеста издања, у тиражу који прелази 26 милиона књига. 
 Све су то јаки поводи да млада зрењанинска кућа „Агора“, која у истоименој 
библиотеци негује хитове детективског романа у крими приче, посегне за преводом две 
њене познате књиге. Тако је сада пред нама узбудљива историја о детективки 
Анастасији Каменској која се бори против нарастајуће мафије, све бежећи да и сама не 
упадне у њихове опасне канџе, а под насловом „Игра на туђем терену“. 
 Поштујући класичне обрасце крими приповедања Марињина уноси елементе 
мистерије и тиме постиже напетост без које и нема детективских романа и истих таквих 
читалаца. Но њене амбиције су и много веће. Она жели да критички проговори о 
друштвеном контексту у коме се све одвија и који се опасно надвио над појединцем и 
институцијама. Опседнута количином зла ауторка као да романтизује скромност и 
колективизам, жели да њени позитивни јунаци живе по принципима чистоте старе 
руске душе. 
 Процеси перестројке донели су у тој великој земљи низ престројавања, али и 
тоталну збуњеност мислећих духова. И о томе хоће да пише Марињина. И сама улазећи 
у воде популарности и тржишне утакмице она чини толики раскид са славном 
традицијом, да, по неким критичарима, њени романи су још један од безбројних доказа 
пропадања (високе) руске културе. 
 Роман „Игра на туђем терену“ су са руског превели Милена Алексић и 
Мирослав Кљајић, а овај издавач има спреман/одштампан још један Марињин хит – 
„Умро сам јуче“, први пут објављен 1997. године. 
 Иако списатељка поштује традицију славне руске класичне књижевности, како 
ће читаоци примити ову мешавину жанрова, елемената историје, крими жанра, 
романтичких епизода, питање је будућности. На тврдњу неких критичара да њено дело 
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нарушава високу руску културу треба да реагују они којима је Александра Марињина 
наменила своје књиге: сами читаоци. Има претпоставки да руска списатељка утире 
путеве новој врсти прозе која би требала да одрaжава реалност 21. века.  
 
 
 тачно нетачно 
/0/ Право име ауторке је Александра Марињина.  X 

11. Рођена је у породици књижевника.   

12. По образовању и струци је правница.   

13. Радила је у Министарству унутрашњих послова.   

14. Писала је психолошке романе.   

15. Написала је два детективска романа.   

16. Њена јунакиња у књизи „Игра на туђем терену“ бори се 

против мафије. 

  

17. Књиге јој се не разликују од класичних кримића.   

18. У својим романима критички говори о руском друштву.   

19. Она жели да њени позитивни јунаци личе на јунаке 

славне руске литературе. 

  

20. Неки критичари кажу да су њена дела доказ пропадања 

руске културе. 

  

 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
          

 
 
 
 
III  
Допуните реченице доле наведеним речима и изразима тако да реченице добију 
смисао. Радите по узорку /0/! 
електричне инсталације, облакодери, земљиште, као у кавезу, економична, настрадати, 
солитера, земљотрес, суседи, од армираног бетона, простор 
 

Солитери – нужно зло 

У градовима живи много људи на релативно малом ................................ /0/. 

У градовима живи много људи на релативно малом простору. 
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Док су у селима плацови пространи, на њима има доста места за приземне породичне 

куће са уређеним баштама, у градовима подижу се високе зграде да се 

....................................................... /21/ боље искористи. 

По градовима широм света граде се ........................................................................... /22/. 

Присталице вишеспратница тврде да је изградња високих кућа 

................................................... /23/. Граде се брзо и уз помоћ машина. Користе се 

индустријски произведени делови. Није потребно градити километре улица. Водовод, 

канализација и ................................................ /24 се постављају на краћем растојању него 

у насељима са приземним зградама. Између ............................................. /25/ остаје више 

места за паркове, дечја игралишта, спортске терене. Има, ипак много људи којима се не 

свиђају високе зграде. Не воле да станују један другима „на глави“. Њима је стан у 

солитеру само нужно зло. Кад се уселе у стан, на, рецимо петнаестом спрату, нађу се у 

средини на коју нису навикли. Деца на вишим спратовима живе ....................................... 

/26/. Мајке их не пуштају да се играју напољу. Боје се да ће деца .................................... 

/27/ у лифту. Не могу да их виде са прозора. 

Станари вишеспратница се често жале на буку. Зграде су ............................................ /28/, 

могу да издрже ................................................... /29/, али звучна изолација је слаба. 

.......................................................... /30/ у великим зградама су једни другима странци. 

Иако улазе на исту капију, возе се истим лифтом, имају мало прилике да се упознају. 

Зелене површине око солитера нису замена за башту. На том терену човек се осећа као 

у излогу. Чини му се да га са много прозора посматрају. Он се, зато, повлачи у свој 

стан, седи поред телевизора и остаје усамљен. У последње време архитекти настоје да 

се у градовима подижу зграде са мање спратова да би људи у њима живели на земљи, 

или бар близу тла. Обраћа се више пажње потреби човека за природом. 

 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
          

 
 

Укупно:  
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javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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I  
Ставите придев и именицу у одговарајући падеж по узорку /0/! 
 
 

 

У нашим крајевима јесен је врло лепа. После летње врућине /летња врућина/ /0/ 

прохладно, свеже време угодно бодри човека.  

Носталгија за летом брзо нас напушта. Свако годишње доба има своје чари, тако и 

јесен. Већ од ..........................……………........ (рано јутро) (1) свуда се осећа врло живо. 

Пољопривредници одлазе на ливаде .................………………................ (наоштрене 

косилице) (2), вилама и грабљама да косе и сакупљају јесење сено – оставу, други иду 

или трактором и сејалицом да сеју ..............................………......... (зимско жито) (3), 

трећи плугом или мотиком ваде кромпир, а четврти беру .........……............................... 

(сазрео кукуруз) (4). 

Нарочито је живо у .......................……………............. (јесењи воћњаци) (5) где се бере 

разно јесење воће. Најживље и највеселије је у виноградима у берби 

...........................………………....... (слатко грожђе) (6), одакле се шири смех и песма 

................………………….................... (весели младићи и девојке) (7). 

Кад је летина добра, пољопривредници су врло задовољни јер виде плодове свог 

...................................………………...... (напорни рад) (8). И шума је у јесен пуна 

.............................………………….... (разни плодови) (9). Разнобојност лишћа даје јесени 

нарочиту лепоту. Ту налазимо готово на сваком стаблу све боје: од зелене жуте и 

црвене до тамносмеђе. Ко се не би дивио тим ......………………................................. 

(лепе боје) (10)! 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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II  
 
Допуните реченице одговарајућим глаголским облицима који су наведени са 
стране. Радите по узорку (0)! 
 
 
Већ крајем августа опажамо (0) 

 

 како се ластавице .............................………………... (11) у већа јата 

на телефонске жице, цвркућу, узлећу, и опет се 

..........................………………......... (12) у све већем броју на место 

одакле су ................…………………................. (13), све док не 

дочекају своје сапутнике из северних крајева, а кад и они стигну, 

зацвркућу последњи пут, узлете и одлете у даљине према Југу. 

Тако почиње сеоба птица ... 

Кад снег завеје белином поља и шуме, у хладна предвечерја чујемо 

високо у ваздуху кликтање дивљих гусака или виђамо брзи лет 

дивљих патака. Оне ......................………………..... (14) на Северу 

замрзнуте реке и језера, те код нас .....................……………..... (15) 

своја зимовалишта. Занимљиво је да из наших крајева и млади 

косови .........................……………………….. (16) прве зиме према 

Југу, на Јадранско море, док њихови родитељи 

................…………………............ (17) с нама и преко зиме. Највећи 

број наших птица селица .......................………………......... (18) у 

Африци, док неке презиме на Јадрану. Најдаље 

...........………….................... (19) роде, које лете чак до јужне 

Африке. У пролеће нам се наше птице ........……….................... 

……………………... (20), а ми их радосно дочекујемо. 

 

опажати (0) 

 

сакупљати се (11) 

 

враћати (12) 

полетети (13) 

 

 

 

 

 

напуштати (14) 

тражити (15) 

 

одлазити (16) 

 

остати (17) 

зимовати (18) 

 

путовати (19) 

 

враћати се (20) 

 

 

 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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III 

Именице на маргини ставите у одговарајући падеж по узорку (0)! 

 

Марија и Јованка су сестре. (0)  

 

Оне живе у великој ............................…………………. (21). Њихова 

......................………………...... (22) су Милан и Јован. Када неко у 

породици слави рођендан, дођу им у .......…………....................... (23) 

многи школски другови. У њиховој кући је тада врло живо. 

.........................…………………... (24) се веселе, једу торте, слушају 

музику и плешу. Њихови родитељи су врло срећни кад је кућа пуна 

младих. Другови им доносе ........………………….................... (25) и 

честитају рођендан. Међу поклонима има много књига и плоча. 

Марија каже да се највише радује ...............………................ (26). Она 

је склона да чита преко целе ...................…………….. (27). Њихове 

собе су окићене ..............……………................ (28). Приликом 

..........…………………............... (29) све им је дозвољено осим 

алкохолног .........................………......... (30). Уз торту и колаче пију 

сокове. Весеље и забава брзо прође, а сутрадан у школи још много 

причају о слављу. Следе обавезе, учење, ваншколске активности, и, 

наравно ишчекивање следеће журке. 

 

Сестра 
 
 
породица 
брат 

гост  

дете 

поклон 

књига 

ноћ 

цвеће 

рођендан 

пиће 

 

 

 

 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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IV 
 

Установите од којих речи су изведене истакнуте речи! Упишите их на место поред 

њих! 
 

Уписан 13 000 малишан у „Радосно детињство“ 
 

Алекси бесплатан боравак и играчке 
 

Трогодишњи Алекса Кертес тринаестохиљадито је дете уписано у Предшколску 

установу „Радосно ................................. (31) детињство. Тим поводом му је ова установа 

у сарадњи са градом омогућила да наредну годину у вртићу борави бесплатно, а 

дарован је и играчкама. Градоначелница Маја Гојковић на јучерашњој 

.......................................... (32) свечаности у „Радосном детињству“ истакла је да је на 

листи чекања остало још 821 дете те да се планира да, изградњом 

..........................................(33) нових вртића, следеће године ове листе више не буде и да 

тако Нови Сад буде једини град у Србији који ће решити све потешкоће са смештајем 

малишана. 

- Иако је планирано ....................................... (34) да ове године упишемо 12 000 

малишана, у договору са васпитачима и свима онима који брину о деци примили 

смо још 1000 и тако смо повећали нормативе у неким групама – казао је 

директор „Радосног детињства“ ................................... (35) Борислав Самарџић и 

најавио да би градски .......................................... (36) буџет за наредну годину 

требало да буде испланиран ......................................... (37) тако да се изграде 

нови вртићи, да се упишу сви малишани са листе чекања и растерете 

.................................... (38) групе у које је уписано више деце него што је 

норматива. 

Да подсетимо, нови вртић биће грађен .................................... (39) на Детелинари у 

улици Јанка Чмелика. Обданиште ће имати осам група и у њему ће моћи да борави око 

200 малишана чиме ће се листа чекања ........................................ (40) у знатној мери 

бити смањена. 

(Новосадски Дневник) 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

4. feladat 10  
FELADATPONT ÖSSZESEN 40   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
    
    
      
 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 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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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SZERB NYELV 
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III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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I  
 
Послушајте текст и заокружите одговор по узорку (0)! 
 
0. 
а) Иван Визин је био морнар. 
б) Био је заповедник брода. 
в) Био је чувени гусар. 
 
 
1. 
а) «Сплендидо» је катамаран. 
б) «Сплендидо» је мали бродић. 
в) «Сплендидо» је био модерни брод. 
 
2. 
а) Визинов помоћник је био капетан. 
б) Био је поручник. 
в) Он је био цивилни путник. 
 
3. 
а) Једрењак је упловио у јадранску луку са 11 помораца. 
б) Упловио је са 111 путника. 
в) На њему је била само минимална посада. 
 
4. 
а) На броду није било никакве ознаке. 
б) Била је истакнута аустријска застава. 
в) Талијанска застава. 
 
5. 
а) Највише су им се радовали у Црној Гори. 
б) У Трсту. 
в) Родно место капетана Прчањ се налази у Хрватској. 
 
6. 
а) Дочек у Трсту није био на висини њиховог подухвата. 
б) Дочекали су их сви бродови у тршћанској луци. 
в) Тршћани нису били одушевљени. 
 
7. 
а) Новине нису много писале о овом подухвату. 
б) Тршћански новинари су били љубоморни на Бокеље. 
в) Све новине су се такмичиле која ће више писати о подухвату. 
 
8. 
а) Капетан Визин је награђен одликовањем Бечког двора „Бела застава“. 
б) У Аустро-Угарској су многи поморци добили ово признање. 
в) Осим Визина је ово одликовање примио само још један поморац. 
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9. 
а) Одликовање „Витешки крст“ Фрање Јосипа је добио само поручник Белавита. 
б) Ово одликовање није додељено. 
в) Примили су „Витешки крст“ и Визин и Белавита. 
 
10. 
а) Пут око света су пре њих обишли многи бродови. 
б) На неким местима су страдали и јачи бродови. 
в) На срећу, није било циклона. 
 

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

 
 
 
II  
 
Послушајте текст и одговорите на питања по узорку (0)! 
 

0. Ко је био Адел Сабет? 

     Обавештајац, књижевник и бизнисмен. 

 

 

11. О коме је написао књигу? 

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

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

 

12. О којем времену говори књига? 

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

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

 

13. Шта је Насер написао за први број часописа? 

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

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

 

14. Са којег аспекта приказује Сабет Насера? 

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

....................................................................................................................................................... 
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15. Да ли је бивши египатски председник био здрав човек? 

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

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

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

 

16. Каква му је била младост и однос са оцем? 

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

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

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

 

17. Како се односио према буржоазији и богатству? 

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

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

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

 

18. Шта је изазвало код њега највеће разочарење? 

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

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

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

 

19. Шта је тада учинио Насер? 

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

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

 

20. Шта се мењало у Каиру, када се Насер вратио? 

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

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

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

 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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III  
 
Послушајте текст. Испуните таблице по узорку (0)! Установите да ли су тврдње 
истините или лажне. 
 
 тачно нетачно 

0. Јованка Броз и Александар Ранковић су две Титу 

најближе особе. 

X  

21. Историја је о њиховим везама поставила низ питања.   

22. Тито је пре Јованке већ имао једну жену.   

23. Он је имао две жене пре брака са Јованком.   

24. Јованки је, после Титове смрти одузета сва имовина.   

25. Могла је да задржи само пасош и личну карту.   

26. Загонетка је, да ли је Ранковић био скандалозно Србин, 

или скандалозно властитољубив. 

  

27. Јованка је и после 1977. године остала личност о којој су 

новине највише писале. 

  

28. Она је, наводно, већ раније дала захтев за развод, али то 

Тито никада није потписао. 

  

29. Непријатни детаљи из брачног живота Тита и Јованке су 

прикривани, само се понекад чула нека наслутања. 

  

30. Тврди се да је други члан делегације у „мисији мира“ била 

Јованка Броз. 

  

 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
          

 
Укупно:  
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maximális 
pontszám
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pontszám 

1. feladat 10   
2. feladat 10   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   
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 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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I  
 
У данашњим временима све више људи покушава срећу разним играма на срећу, 
као тото, лото, телевизијски квизови, а није ретко ни коцкање и разне хазардске 
игре. Напишите у излагању од 120 до 150 речи шта вам је мишљење о теми. 
 

- Покушавање среће на игри лото или тото; 
- Телевизијски квизови на телефонирање за мању своту новца; 
- Разне врсте квизова; 
- Квизови из опште културе; 
- Да имате храбрости, да ли би се јавили на ТВ-квиз? 
- Шта вам је мишљење о стилу и нивоу ових квизова? 
- Да ли верујете у срећу? 
- Осуђујете ли коцкароше? 

 
10 бодова 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész  3 / 8 2008. május 23. 
0801 

Szerb nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész  4 / 8 2008. május 23. 
0801 

Szerb nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

II 
 
Изаберите једну од следећих тема! 
 

1. Напишите излагање од 200 до 250 речи о томе шта очекујете од новог 21. 
века! 

 
- Шта значи нови век за вас у смислу школовања, у перспективи за 

запослење; 
- Шта очекујете од развоја индустрије и технике; 
- Значај компјутера и интернета, информатике уопште; 
- Да ли вас забрињује загађивање околине; 
- Забрињују ли вас претње нових опасности, као напр. природне 

катастрофе, болести...; 
Изразите наду да ће нам се живот у новом веку побољшати. 

 
2. Ваш пријатељ из иностранства интересује се за проблем исељеника и 

емиграната и њихов положај у Мађарској. Напишите му писмо од 200 до 
250 речи шта знате о овој теми! 

 
- Из којих земаља пристиже највећи број исељеника; 
- Шта су, по вашем мишљењу, разлози миграција; 
- Животни услови исељеника; 
- Административне процедуре око стицања права за запослење; 
- Спомените примере из круга ваших пријатеља и познаника; 
Сумирајте сопствено мишљење о овој појави. 

 
 

20 бодова 
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