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A feladatokat cirill betűs írással adtuk meg, de a vizsgázó tetszés szerint írhat cirill, 
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I     
 
 Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања по узорку (0)! 

 
 

Киклоп је био болестан! 
 
 

Хомер је киклопе описао као снажне једнооке џинове који живе усамљенички у 
пространим пећинама на врховима великих планина и гаје овце и козе чијим се месом 
хране, али једу и људе у ретким приликама када ови залутају до њихових шпиља из 
страха да им не украду стоку. 

Одисеј је, после Тројанског рата, а на свом дугом и мукотрпном путу кући на 
острво Итаку, са својом дружином ушао у пећину најпознатијег киклопа Полифема 
који је појео два његова друга. Да би се некако извукли, лукави Одисеј је Полифема на 
превару опио, ослепио и убио. 

Да ли су сви киклопи само плод Хомерове маште? Изгледа не баш сасвим. 
Према др Андреји Вакарију, редовном професору токсикологије Универзитета у 

Каљарију у Италији, унакажено лице са једним увећаним и једним малим и 
закржљалим оком, последица је веома ретке и најчешће смртоносне болести, која се 
зове олопросенцефалија (скраћено: Оре). 

Није искључено, каже др Вакари, да је Хомер чуо о постојању таквих људи или 
чак наишао на неку људску заједницу с високим процентом рођених с том болешћу 
нервног система, а генетског порекла – недавно је откривен ген који је носи. 

До преношења ове болести наследним путем могло је доћи управо због 
изолованости у којој су, како је написао Хомер, киклопи живели и полно општили. Не 
искључује се ни тровање као порекло обољења: једна отровна врста биљке чемерике, 
које има на планинским пашњацима, не разликује се много од лековите линцуре. 
Алкалоиди чемерике изазивали су и у скоријим временима олопросенцефалију код 
говеда која би је грешком појела. 

Можда су у Хомерово доба ту отровну чемерику, које има много у подручју 
Егејског мора, узимале такође грешком, труднице и то као пургатив у дозама које нису 
изазивале смрт, али су деловале на плод који се рађао унакажен и осуђен на смрт. 
Што се Хомера тиче, он није могао знати да се ради о болести и неке од њених 
„симптома“ уз доста маште дао је киклопима. 
 
 
 

(0) Када се Одисеј враћао кући на острво Итаку? 
            После Тројанског рата. 
 
 
 

1. Како изгледају киклопи према Хомеровом опису у Одисеји? 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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2. Где су они живели? 

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

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

 

3. Чиме су се занимали? 

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

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

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

 

4. Шта се догодило када је Одисеј ушао у Полифејемеву пећину? Шта је 

Полифеј учинио? 

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

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

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

 

5. Како се избавио Одисеј и његова дружина? 

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

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

 

6. Да ли је киклопе измислио Хомер? 

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

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

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

 

7. Шта каже о томе професор токсикологије у Италији? 

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

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

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

 

8. Да ли је могуће да је Хомер срео оваква бића? 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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9. Шта може – по професору – проузроковати ову болест? 

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

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

 

10. Како се преносила болест? 

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

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

 

11. Ко је, у Хомерово доба, узимао ту биљку као лековиту? 

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

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

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

 

12. Да ли је Хомер могао знати о болести? 

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

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

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

 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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II 
 
Прочитајте текст и установите да ли су тврдње тачне или нетачне по  
узорку (0). Решење упишите у табелу! 

 
Већина мађарских историчара истиче да су хајдуци у почетку били пастири, што је 

донекле и тачно, и да им име потиче од мађарске речи „хајто“ (гонич, хајчар). Други 
пак тврде да реч хајдук потиче од славенске речи „хајдуковање, хајдучија“ – борба 
слободних, независних сиромашних момака против Турака. Једно је сигурно да турска 
реч „haydud – одметник“, разбојник у српском језику узима облик хајдук и она се 
постепено преноси на територије Угарске. Као што је познато хајдучија се јавља у 
разним видовима са различитим циљевима, поводима и узроцима. То је друштвена 
појава, која се у разним историјским, политичким и географским условима 
манифестовала на разноврсне начине. Реч и њена суштина на просторе Угарске 
постепено долази са досељеницима а и током XV и XVI века када краће или дуже време 
се задржавају српски хајдуци са Балкана. То потврђује и чињеница да се реч хајдук 
одржала код Срба у Угарској све до прве половине XIX века. Из података сазнајемо да 
је општина – Танач у Табану морала сваке године да пошаље у царску војску одређени 
број хајдука-пешака и исто толико хусара-коњаника. Они су током XVIII и XIX века у 
будимском Табану као и у другим српским насељима били чувари реда и мира. 
 Да би боље и лакше схватили историју и порекло хајдука у Угарској морамо 
истаћи да су на угарској територији, пре свега у Малој Панонији, у првом реду у 
Банату, Ердељу, источним жупанијама и на десној страни – обали Дунава живели стари 
Словени, па према томе и Срби који су овде примили хришћанство током IX века од 
Ћирила и Методија, односно од њихових ученика. 
 

 тачно нетачно 

(0) Мађарски иторичари нису проучавали хајдуке.  X 

13. Хајдуци су према мађарским историчарима коњаници.   

14. Реч потиче од мађарске речи „хајто“.   

15. Нема никакве везе са турском речју „haydud“.   

16. Та турска реч значи „одметник“.   

17. То је друштвена појава, облик борбе против Турака.   

18. Хајдуковање је занимање.   

19. И у Угарској је било хајдука, то потврђују историјски 

подаци. 

  

20. Стари Словени су већином живели у северним 

жупанијама. 

  

21. Срби су овде примили хришћанство од Ћирила и 

Методија. 

  

 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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III  
 
Прочитајте текст и упишите на назначено место речи које недостају. Речи су на 
маргини дате у неправилном редоследу. Радите по узорку (0)! 
 
Милан се јуче .......................................... (0) добро осећао. 

Милан се јуче није добро осећао. 

Целе ноћи га је болела глава и имао је врло високу 

.......................................... (22). 

Није могао да спава. 

Ујутро је измерио поново температуру, а темпометар је показивао 

38,2˚. Одмах је отишао лекару. Лекар га је ..................................... 

(23) и дао му је рецепт за лекове. Увече је хтео да иде на концерт 

са својим друговима, али није могао. Узео је лекове и одмах легао. 

Поново целе ноћи није могао да спава. Сада га је већ болело и 

.................................... (24). Вратио се лекару. Лекар му је сада дао 

.............................. (25) код специјалисте за плућне болести, пошто 

је много кашљао. Милан се уплашио да има упалу плућа. Ишао је 

на ренген. Пошто га је прегледао, лекар му је рекао да су му плућа 

здрава. Но, он ипак много кашље и осећа се слабо. Специјалиста је 

установио да има упалу .................................. (26). Он му је дао 

друге лекове и посаветовао га да не пије хладно, да неколико дана 

не иде у школу, него да лежи. Милан је радо остао у кревету уз 

негу своје мајке, само му је било жао да ће изостати са 

........................................... (27), за коју је са друговима много 

тренирао. После пет дана је ишао у ординацију на 

................................... (28). Дао је крв на ................................. (29), 

али осећао се већ много .................................. (30). Кад је добио 

.................................. (31), лекар му је рекао: Ти си здрав. Можеш 

ићи у школу. Милан је био ............................. (32) што ће 

.................................. (33) бити са својим школским друговима. 

није 
 
 
грло 
 
прегледао 
 
упуту 
 
контролу 
 
 
најзад 
 
 
радостан 
 
 
анализу 
 
 
боље 
 
 
налаз 
 
крајника 
 
 
температуру 
 
фудбалске  
 
утакмице 
 
 

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

            
 

Укупно:  
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__________________________________________________________________________  
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beírt 
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 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 Допуните следеће реченице у тексту тако да на назначено место упишете 

множину заграђених речи по узорку (0)! 
 

У нашу школу .............................. (0) је дошао (ученик) из Београда. 

У нашу школу су дошли ученици из Београда. 
 

..............................………….... (1) (ђак) наше школе су нестрпљиво чекали 

........................……………....... (2) (гост). Цео мој разред је био узбуђен због 

несвакидашњег дoгађаја. Воз је требао да стигне на Источну железничку станицу у 13 

........................................... (3) (час). Али воз је каснио. Имали смо времена да 

разговарамо о ............................................. (4) (програм), које смо припремили за дочек. 

Професори су нам много помагали у припреми. Окитили смо цвећем улаз у школу и 

припремили ........................................... (5) (поклон). Воз је најзад стигао, и ми, пошто 

смо се поздравили, кренули смо у школу. Након што смо се упознали, брзо смо 

склопили .......................................... (6) (пријатељство). После ручка смо ишли у 

обилазак града, а увече смо приказали пригодан програм и дуго се забављали. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

II    Допуните реченице одговарајућим падежима речи у загради по узорку (0)! 

 

Марко има много ................................. (0) (добар пријатељ) 

Марко има много добрих пријатеља. 
 

Он ............................................................ (7) (свој пријатељ) често позива у викендицу 

његових родитеља на обали Дунава.   ................................................. (8) /на Дунав/ се 

купају и пецају. За пецање су потребни ............................................... (9) (добар штап), 

али тај прибор нема сваки од његових другова. Марко радо позајмљује прибор за 

пецање пријатељима. Марко има ..................................................... (10) (велики црни пас), 

па и њега воде на Дунав. Тој ........................................... (11) (дете) је то омиљена забава. 

Кад упецају рибу, носе је ................................................ (12) (отац и мајка) да се похвале. 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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III      Шта је изостало? Допуните реченице по узорку (0)! 

 

Било је подне. Под куполама (0) ................................ (Београд) Опере влада необичан 

мир. 

Било је подне. Под куполама београдске Опере влада необичан мир. 

 

Велики уметник уводи нас у своју ложу, одакле годинама излази на (13) 

(сцена).................................…… . Ту тихо, смирено, Чангаловић почиње (14) 

.......................……..... (прича) ............…..................... (15) (сећање) као да навиру, филм 

почиње полако да се одмотава. 

Кад је дечак имао (16) ............................................................................... (непуно 5 година), 

отац Михајло почео је да улива свом сину љубав према (17) .............................................. 

(музика). 

- Музика је од најранијег детињства била у мени. Музика је заправо мој 

живот. Јер, управо кад сам почео да учим (18) 

..........…………...................... (прво слово) у азбуци, учио сам се и 

музичкој писмености. 

 

 
13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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IV    Пронађите у тексту придеве који су изведени од властитих именица! 

Испишите их испод текста! 
 

Рагби, један од најпопуларнијих спортова у свету, код нас је тек недавно почео да се 

игра у једној од две верзије. Српска рагби репрезентација такмичиће се у Европској 

«Ragby league федерацији» у популарној тринаестици (друга верзија са 15 играча). Због 

тога је на место тренера репрезентације Србије дошао познати шкотски стручњак Џон 

Вивијан Ризма, уједно и председник  «Ragby league федерације» ове земље. О 

разлозима због којих је дошао у земљу са неразвијеним рагбијем, Ризма за НИН каже: 

«Сваки тренер жели да крене са дна. Рагби је мој живот, итамо где се игра, тамо сам и 

ја. Уживам да помажем људима. Људи су овде фантастични и имају потенцијал да 

постигну много више него што су постизали до сад. Средином 2004. године 

присуствовао сам триагоналу између Србије, Шкотске и Холандије, где сам се упознао 

са вашим рагбијем. Убрзо сам добио понуду да водим екипу на Медитеранском купу у 

Либану. Приметио сам велику сличност шкотског народа и људи који овде живе. То је 

та келтска страст коју препознајем код Срба. 

У Србији је доскоро игран искључиво рагби са 15 играча. Џон Ризма тврди да је важно 

играти обе верзије, јер се тиме употпуњује овај спорт. 

«И једна и друга игра имају своје предности. Земље у којима је почела да игра 

тринаестица, брзо су напредовале у петнаестици. Приметио сам, међутим, да се у вашој 

рагби организацији осећају угрожено што играчима пружамо алтернативу. Рагби овде 

води неколицина људи са великим егом, каже Ризма. 

Репрезентација Србије ове године учествује у квалификацијама за Светски куп. Иако 

Ризма не очекује такмичарски успех већ у овом циклусу, уверен је да ће се наши играчи 

успешно супротставити фаворизованим противницима. 
     (НИН) 

 

(19) ……………………….. , (20)…………………………, (21)…………………………, 

 

(22) ……………………….. , (23)…………………………, (24)…………………………. 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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  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! 



 

Szerb nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0801 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERB NYELV 
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Fontos tudnivalók 
 

A feladatokat kétszer hallgathatja meg. A második feladat másodszori meghallgatása részletekben 
történik! 
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I  
 
Слушате текст о славном композитору Шопену. У табелу доле упишите слово које 
стоји испред истините тврдње по узорку (0)! 
 
                                                                                                                            

0. А)Шопен је рођен у Варшави.                                                                   
Б)Рођен је недалеко од Варшаве. 
В)Железова Вола је град. 

 
1. А)Шопен није био пијаниста. 

Б)Био је композитор и пијаниста. 
В)Клавир је почео да свира у забавишту. 
 

2. А)Преци су му Пољаци. 
Б)Пореклом су из Париза. 
В)Преци по оцу су му пореклом из француске покрајине Лорене. 

 
3. А)Рано је путовао по Европи и држао концерте. 

Б)При путовањима увек је носио грумен земље из Пољске. 
В)Никада Пољску није напустио. 

 
4. А)У клавирским композицијама је следио традицију. 

Б)Сматрао је да као композитор не прерађује клавирске композиције. 
В)Створио је нове облике, а старе прерађивао. 

 
5. А)У композицијама за плес дата је музика за дворану. 

Б)Није дата музика за плесну дворану, изразита је ритмика народног плеса. 
В)Шопен је био и песник. 

 
6. А)Водио је буран љубавни живот. 

Б)Није имао среће у љубави. 
В)Отац Марије Водзинске је хтео Шопена за зета. 

 
7. А)1838.године заљубио се у књижевницу Жорж Санд. 

Б)Живели су заједно 20 година. 
В)Из прихода од концерата су живели богато. 

 
8. А)Оболео је од туберколозе и повукао се са сцене. 

Б)Туберколозу је наследио од мајке. 
В)Часове је и даље давао. 
 

9. А)Умро је у пролеће 1849. 
Б)Умро је у јесен 1849. 
В)Сахрањен је у једном селу. 
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10. А)Није му се испоштовала последња жеља. 

Б)Његови посмртни остаци су пренети у Варшаву. 
В)Тамо је сахрањен у породичној гробници. 

 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 
Б           

 

 

 
 
II 

Послушајте следећи текст и одговорите на питања! 

 
 
11. На шта мотивише људе туризам? 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

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

………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
12. Када се први пут спомиње израз туризам? 
 
....................................................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
13. Шта привлачи туристе кад путују? 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………....... 
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14. Да ли је Србија туристичка земља? Зашто? 
 

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

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

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

15. Чиме Србија привлачи туристе? 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
16. Шта је посебна атракција у Србији што се тиче архитектуре средњег века? 
 

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

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

 
 
17. Зашто је околина Копаоника центар здравственог туризма? 
 
....................................................................................................................................................... 

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

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
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III  
 
Послушајте текст и запамтите речи и изразе који су на радном листу изостали. 
Упишите их по узорку (0)! 
 
 

Иако мачка спада у најчистије животиње и углавном сама брине о својој хигијени (0), 
„умивајући“ се неколико пута дневно, она ипак захтева .......................................... (18), 
као и остали кућни љубимци. Да би њена кожа могла правилно да дише и ослободи се 
отпалих длака, мачку би требало редовно четкати и .................................. (19) густим 
чешљем. Тако се одстранују непожељни паразити. 
 Љубимцу на чешљање треба навићи док је још мала, када има свега месец, месец 
и по дана. Ако је реч о краткодлакој мачки довољно је четкати је неколико пута 
недељно. Почиње се од .................................. (20), потом се четком прелази преко целог 
тела у правцу длаке. Мачки то прија као права ................................... (21). Након четкања 
пожељно је изгладити је комадом јеленске коже или фротирском рукавицом, и то 
натопљеном у раствор сирћета. 
 Дугодлаку мачку треба неговати свакодневно. Прво се металним чешљем пређе 
...................................... (22). За длаку на њушки користити густ чешаљ или 
................................... (23). Уколико постоје места где се длака замрсила потребно је 
размрсити или једноставно одсећи чвор. Мачку треба купати само изузетно, ако је 
много прљава или пак иде ........................................ (24). Како она сама не може да 
очисти уши, ваља јој помоћи у томе. Штапиће са ватом натопити у неки уљани 
препарат. Потребна су најмање ......................................... (25). Очи, и оне најздравије, 
траже редовно чишћење. То посебно важи за персијске 
код којих се на ивицама стално сакупљају грудвице од слузе. Довољан је комадић вате 

натопљен у млаку воду и то за свако око посебан. 

 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
        

 
 

Укупно:  
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pontszáma

programba 
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 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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I 
 Желите да купите нов стан. Читајући мале огласе у новинама наишли сте на 
један који би одговарао вашим новчаним условима. Јавите се у писму од 50-80 
речи продавцу, и интересујте се о детаљима! 
 

 Где се тачно налази стан и колико је велик; 
 Колико просторија има, собе и споредне просторије; 
 Поглед прозора, тип грејања, 
 Саобраћај; 
 Могућности за набавку намирница и друга куповања; 

 
Тражите термин за лични сусрет када бисте могли детаљније упознати услове, односно 
погледати стан на продају. 
 

10 бодова  
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II 
Изаберите једну од наведених тема! 
 
 

1. На срећки сте добили већу своту новца. У вези сте са једном каритативном 
фондацијом и желите да посредовањем ње један део новца користите у 
хуманитарне сврхе. Напишите у 100 до 120 речи: 

 
 Како сте стекли новац; 
 Како сте дошли у контакт са поменутом фондацијом; 
 Шта је њен профил; 
 Напр. допринос лечењу болесне деце, потпомагање бескућника, 
старачких домова ...; 

 На који начин се може реализовати ваш план; 
 
Пишите о друштвеном значају каритативних организација. 
 
 

2. Ваш познаник из иностранства се интересује за проблем незапослености у 
Мађарској. Напишите му у писму од 100 до 120 речи шта знате о тој теми. 
Придржавајте се формалних правила писма. 

 
 Има ли незапослености у нашој земљи; 
 Да ли је, по вашем мишљењу то горући проблем; 
 Спомените примере из ваше уже или шире околине; 
 Шта су, према вашем мишљењу, разлози отпуштања радне снаге; 
 Како се незапослени могу поново запослити: услови и могућности; 

 
Сумирајте сопствено мишљење о тој појави. 
 

23 бода  
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