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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 доњи текст и одговорите по једном реченицом на питања! 
 
 
 

ЈЕДАН СУСРЕТ СА ДОБИТНИКОМ БУКЕРА 
 

Живот и судбина 
 
 

Чинуа Ачебе, отац модерне афричке књижевности, чија је књига „Божја стрела“ већ 
имала планетарну славу, посетио је пре 28 година Југославију 

 

 

 Не верујем да се било ко сећа да је овогодишњи добитник Букерове награде за 

књижевност, награде после које је само Нобел већи, боравио у нашој земљи давне 1979. 

године! 

 Чинуа Ачебе дошао је да у Дубровнику учествује на семинару „Друштво и 

структура приповедања“. Био је у Дубровнику, затим у Сарајеву па на један дан у 

Београду и онда је из Загреба летео у Нигерију. Тог једног дана у подне, 17. маја, имали 

смо интервју у хотелу „Балкан“. Тада је Ачебе имао 49 година, данас му је 77 (рођен је 

1930), а награду са замашним износом од 60. 000 фунти примиће на церемонији у 

Оксфорду. 

 Пре одласка на интервју покушала сам да набавим књигу „Божја стрела“, 

преведену и објављену 1977. године у „Матици српској“ у Новом Саду (превод са 

енглеског језика Ана и Драган Матељак). Нисам имала срећу да је нађем у београдским 

књижарама. Јер, књига је тада већ имала планетарну популарност. Као уосталом и 

остала Ачебеова дела, међу којима је историјски роман „Све се распада“ из 1958. 

године, објављен у милионским тиражима и преведен на више од педесет језика. 

 Да сам знала да ћу пред собом имати господина у савршеном оделу, са краватом, 

пре налик високом дипломатском службенику него писцу склоном боемији, не бих себи 

дозволила да дођем у џинсу. Ачебе ми је допунио своју биографију рекавши да је и 

професор на Универзитету у Нсуки у Нигерији. 

 У Југославији се веома много преводи афричка литература, много више него у 

неким другим земљама, рекао нам је на почетку разговора, очигледно задовољан кад 

сам му рекла да нисам успела да нађем његов роман јер је тираж распродат. Додао је да 
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је „Божја стрела“ преведена не само на српски, већ и на словеначки језик, не слутећи да 

ћемо се са Словенцима, неку деценију касније, растати. 

 Људи заборављају, наставио је писац, да на афричком континенту има толико 

специфичних и различитих земаља и култура у којима се као службени језик користи 

језик колонизатора па тако и он своје књиге, песме, романе и филозофске есеје пише на 

енглеском, уместо на свом матерњем ибо језику. На моју опаску да би можда некакав 

заједнички језик Африке могао да буде распрострањени свахили, писац је рекао: 

„Свахили је добар за трговину и трговце али не и за литературу.“ 

 

 

ПИТАЊА 

 

 

1. На којем месту је на ранг-листи „Букерова награда“ за књижевност? 

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

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

 

2. Зашто је Чинуа Ачебе дошао у Дубровник? 

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

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

 

3. Зашто новинарка није успела да купи његову књигу „Божја стрела“ у 

Београду? 

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

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

 

4. Како је Чинуа Ачебе био одевен на интервјуу? 

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

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

 

5. Који његов историјски роман је објављен на више од 50 језика? 

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

....................................................................................................................................................... 
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6. Шта значи „отац афричке књижевности“ ? 

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

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

 

7. Шта је рекао писац о преводима афричке књижевности у бившој 

Југославији? 

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

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

 

8. Да ли је слутио писац на распад Југославије? 

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

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

 

9. На којем језику пише своја дела? Зашто? 

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

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

 

10. Зашто се користи језик колонизатора? 

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

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

 

(Укупно 10 бодова) 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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II 
Прочитајте текст из НИН-а „ЉУТА ПАПРИЧИЦА“. По узорку (0) упишите у 
табелу да ли је тврдња истинита или лажна! 
 
 
 
Кад се Кристофер Колумбо 1492. отиснуо на запад да би пронашао нови пут до Азије, 

рачунао је да ће осигурати материјал за европске кухиње, а не да ће их изменити. 

Европљани су још од Старих Грка и Римљана користили бибер као лек и зачин. 

Састојци за јело увожени са Зачинских острва у Азији, просто су гурали напред 

економије у трговачким лукама Александрије, Ђенове и Венеције. Али од Средњег века 

бибер је луксуз. Био је тако скуп да је продаван на зрно, а коришћен је и као платежно 

средство за ренте и порезе. Кад су традиционални земаљски и морски путеви пресечени 

за време Отоманске империје, европски трговци су тражили нове начине да би стигли 

до Индије и земаља иза ње и то не само због бибера него и због других лукративних 

зачина, као и због свиле и опијума. Колумбо је стигао на Запад сигуран да ће наћи нови 

пут до западне Индије. Никад није стигао где је пошао, али на острвима Новог света, 

италијански морепловац је нашао ватрено љути плод, који ће не само унети у европску 

кухињу нови укус, већ ће револуционисати кување у Индији, Кини и Тајланду, тј. на 

оним местима до којих је намеравао да доплови. 

Упадљиво брзо ширење чилија или љуте паприке пикантно је поглавље у причи о 

глобализацији. Мало је друге хране коју су људи прихватили тако брзо и на тако много 

места као паприку. Уколико бисте о паприци запитали љубитеље љутог у Кини, 

Индији, Тајланду, сви би се заклели да су љуте папричице интегрални део њихове 

кухиње и да су дубоко укорењене у њихову културу. Европљани и Американци, 

љубитељи љутог, иако нису многобројни нису мање страсни од других, кад је реч о 

паприци као зачину. 

Паприка се као намирница не може поредити са житарицама, пиринчем и кромпиром, 

наравно. Али, додавање паприке састојцима у јелу и претварање најједноставније и 

најсиромашније хране у нешто ароматично и укусно, учинило је да паприка постане 

један од важних додатака јелима у целом свету. За стотине милиона сиромашних, 

паприка и њена љутина представљају једини луксуз који себи могу приуштити сваког 

дана – она је једини прави укус који се осећа у азијским сламовима или на ужареној 

земљи западне Африке. Тајна паприке и њеног плода лежи, пре свега, у фантастичним 

бојама и хемикалијама које је чине љутом и привлачном – све до стварања зависности. 

„Кад се једанпут створи укус неке хране који вас доведе до уживања, више повратка 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 7 / 12 2009. május 21. 
0811 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

нема“, каже реномирани кувар из Индије Мадхур Џефри. „Укус љутог се претвара у 

потребу, он покорава и наводи вас на још љуће“, додаје. 

Паприка је пореклом из Јужне Америке, где је култивисана пре 6000 година. У чланку 

који је у часопису Science фебруара ове године, публиковала Линда Пери, види се да је 

паприка у Еквадору била јело и зачин, још пре 6200 година. 
 

0. Кристофор Колумбо је 1492. кренуо да пронађе нови пут до Азије. 
 
11. Хтео је да измени материјале (зачине) европске кухиње. 

12. Бибер се у старом веку користио као лек и зачин. 

13. Бибер је у средњем веку био јефтин. 

14. Колумбо је на путу према Индији на острвима наишао на љут биљни плод. 

15. Тај плод је љута папричица, тј. чили. 

16. Људи су тешко прихватили тај зачин зато што је љут. 

17. У Кини, Индији и у Тајланду тврде да је чили део њихове кулинарске 

културе. 

18. Паприка као намирница упоредљива је са житарицама. 

19. Данас је већ један од важних додатака у целом свету. 

20. Љута паприка не може изазвати зависност јер не пружа уживање. 

 
 тачно нетачно
0. X  
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   

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

          
 

(Укупно 10 бодова) 
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III  
Прочитајте текст о навици конзумирања пива у Чешкој. На основу текста дајемо 
вам три тврдње. Заокружите правилан одговор, те слово уз правилну тврдњу 
упишите у квадратић доле! 
 
 
 

 
НОВА ПРОФЕСИЈА У ЧЕШКОЈ 

 
Пиво у високој гастрономији 

 
Више нећете морати да се стидите што волите пиво, јер, сматрају Чеси, оно је 

престало да буде пиће за људе нерафинираног укуса 
 

 

 Чешка је у пиву оно што је Француска у вину – па зашто онда не би имала 

пивног сомелијеа (sommelier), то јест стручњака – саветника за избор и служење пива? 

О томе се већ дискутује не само на страницама овдашње специјализоване штампе за 

гастрономију и пиво. 

 Можда се неће звати по француски, тј. сомелије, него по чешки – пивник или 

пивмистр (скраћеница од пиво и мистр што значи пивски мајстор). Ово последње би 

највише одговарало овдашњој језичкој традицији и духу језика. Али, сигурно је да неће 

потрајати много времена а у свим бољим ресторанима, пивницама, кафанама постојаће 

„формацијски“ човек са тим звањем и задужењем да госте саветује и препоручује им 

све што је у вези с пивом. Морао би, дакле, да познаје све основне типове пива, разлике 

у начину производње, савршено да влада културом сервирања и да уме да препоручује 

најбоље комбинације разних јела и врста пива. 

 На овдашњем тржишту је понуда све шира, сада се нуди око 300 пива разних 

марки, широке скале садржаја слада, алкохолне јачине и поступака производње. Томе 

нарочито доприноси све жешћи конкурентски бој малих пивара с великим, и бум мини-

пивара које су се бациле, углавном, на производњу такозваних пивних специјала. У 

томе више лаик не може сам да се снађе, неопходно је темељно и стручно познавање 

свега тога и стално праћење новина и промена. Другим речима, потребна је професија 

пивног мистра. 

 А поред тога, и сами Чеси, иако се држе већином класичне десетке и 

дванаестице (ступњеви јачина пива), јесу све отворенији према новоме и 

експериментима, желе све да пробају и да буду in. „Сведоци смо ступања пива у високу 
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гастрономију, како као сировине за припремање хране, тако и као висококултурног 

пића које заслужује да око себе има бар исто онакву културу какву има вино“, истиче 

Алеш Дочкал, шеф Пиварског дома у Прагу. Речју, пиво није и не сме се сматрати као 

пиће за некултурне и заостале, примитивусе, нерафинираног укуса ... Није истина само 

у вину. 

 Осим познавања пива и одговарајућег сервирања, укључујући избор 

одговарајућег стакла и чаша, ради се и о налажењу праве комбинације с јелом. На 

пример, биљна пива су, кажу зналци, одлична као аперитив. А и да се не говори о 

такозваној пивовици, пиву које има 25 степени алкохола (колико, на пример, има наша 

„мека“ шљивовица), која је постала светски позната после промоције у старој прашкој 

пивници с мини-пиваром „У Медвидку“ (Код Медведића). 

 Бело пшенично пиво добро иде уз супе и чорбе, лака предјела, салате и рибу, а 

светла точена пива и „лежаци“ (пива која су одлежала у бурадима и имају 11 или 12 

степени) плзенског типа су неодвојиви део, без којег се не може ни замислити чешка 

кухиња. 

 Кафено пиво може заменити кафу на завршетку обеда, док је чаша пивног секта 

идеално пиће за добродошлицу, као здравица, а одговара и уз десерт. Живели! 

 
Милан Лазаревић 

 
 

21. Ко пије пиво? 
  

А/  Треба да се стиди јер је то за људе лошег укуса. 
 Б/   Пиво Чеси сматрају најздравијим пићем. 
 В/   Пиво више није пиће „нижег ранга“. 
 
22.  Пиво Чеси сматрају: 
  
 А/  Својим поносом као Французи вино. 
 Б/  Чеси и Французи се такмиче у пиву и вину. 
 В/  Пиво по култури пића заостаје за вином. 
 
23.  „Сомоље“ значи: 
  
 А/  Пивски мајстор, саветник. 
 Б/   Та реч значи потрошача пива. 
 В/   Сомоље је присталица других пића. 
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24.  Формацијски човек 
 
 А/  Нуди гостима најскупље пиво. 
 Б/   Мора да познаје све основне типове и састоје пива. 
 В/   Не мора да препоручује пиво уз јела. 
 
25.  Понуда је све шира 
 
 А/   Због конкурентности. 
 Б/   Мини-пиваре точе јефтино пиво. 
 В/   У Чешкој и лаик препознаје квалитет пива. 
 
26.   Ступњеви јачине пива у Чешкој су 
 
 А/  Сасвим различити 
 Б/   Зависи од сировина 
 В/   Класичне десетке и дванаестерице. 
 
27.   Пиво ступа у високу гастрономију 
 
 А/   Јер је код њих култура пића пива једнака са вином. 
 Б/   Јер се у Прагу пије само пиво. 
 В/   Вино потцењују. 
 
28.   Чеси кажу: 
 
 A/   Истина је у вину. 
 Б/   Није истина само у вину. 
 В/   Права истина је у пиву. 
 
29.   Аперитив може бити 
 
 А/   Само жестоко пиће. 
 Б/   Разни коктели. 
 В/   Лако биљно пиво. 
 
30.   Према пивским стручњацима 
 
 А/   Уз рибу се не пије пиво. 
 Б/   Бело пшенично пиво иде уз предјела, супу, рибу ... 
 В/   Пиво не може заменити кафу на крају ручка. 
 
 
 

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

         

 
 

(Укупно 10 бодова) 
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pontszám
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pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

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  
Заокружите слово уз реч која се правилно уклапа у реченицу! 
 

Најстарији мајстори сликарства: Шове 
 
 
 

Био је децембар 1994: Жан Пјер Дога, шеф регионалног завода, обавестио ме је да је у 

долини Ардеш откривена спектакуларнo осликана .................................. (1) са стотинама 

цртежа животиња, чак и лавова и носорога. Добро, ................................... (2) да у том 

подручју има неколико мањих осликаних пећина и зато се и каже да је то прави 

спелеолошки рај, али да је стварно постојало толико велико, није могуће да не би било 

већ ................................... (3). Уосталом, лавови и носорози се готово никад не срећу на 

зидовима пећина. Да није то, ипак неки монструозни ................................... (4)? 

 Сутрадан смо Дога, његов помоћник, .................................... (5) спелеолога и ја 

кренули долином ка природном ..................................... (6) мосту који сваког лета 

привлачи милионе туриста: пећина Шове је у непосредној близини. Пузали смо кроз 

дуги уски пролаз и онда дошли до чела тог дела пећине, потом смо се спуштали. 

....................................... (7) ме је лепота сталакита који су се купали у светлости наших 

батеријских лампи. Све је деловало нетакнуто; једини траг .................................... (8) 

човека биле су облоге од црне пластике које су спелеолози ставили да би 

....................................... (9) пут којим су ишли. Свуда унаоколо медвеђе кости. 

Преисторијски улаз, у нивоу пода пећине, могао је лако да се види: затварао га је комад 

стене који се одронио пре бар неколико ................................ (10) година. 

 
1. а) пећ  б) пекара   в) пећина  г) јама 
2. а) познато је б) знано је   в) знато је  г) знанско је 
3. а) откривено б) открито   в) искривено  г) отворено 
4. а) фалсификација б) фалсификат  в) фарса  г) фалш 
5. а) троје  б) трију   в) три   г) тројица 
6. а) камном  б) од камена   в) каменом  г) каменском 
7. а) запањила б) запела   в) запанила  г) упањила 
8. а) сувременог б) временског  в) савременог  г) постојећег 
9. а) уштитили б) уштедили   в) заштетили  г) заштитили 
10. а) хиљаду  б) хиљада   в) тисућа  г) хиљаде 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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II 
Допуните следећи текст речима које недостају! Речи су дате испод текста у 
неправилном редоследу. 
 
 
Прва осликана површина коју сам видео ......................................... (11) као низ крупних 

црвених тачака. Почео сам помније да их испитујем и одмах сам схватио да су 

................................................. (12) аутентични. Што сам дубље улазио у пећину, моје 

чуђење и одушевљење били су све већи. ……………………………………(13) црвених 

....................................................... (14)   какве никада раније нисам видео, онда наилази 

велика просторија без иједног цртежа, потом једна мања у којој хијена стоји изнад 

леопарда; први такав приказ у палеолитској уметности. Неколико 

............................................ (15)  даље читава менажерија: носорози, лавови и мамути. Да 

је само ово пронађено у .............................................. (16) пећини Шове било би то 

довољно да она буде проглашена једним од ……………………………………….(17) 

преисторијских ............................................... (18). Пећина је иначе добила име по Жан-

Мари Шовеу, вођи групе спелеолога који ју је открио. Мало је рећи да су слике 

спектакуларне; прекретничке су, јер из корена мењају нашу представу о развоју 

.......................................... (19) . 

 
 
неколико 
пронађено 
учинило ми се 
цртежи 
блага 
уметности 
метара 
највећих 
тој 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
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III 
На десној страни наведене речи упишите на назначено место у правилном 
граматичком облику по узорку (0)! 
 
 
Што смо улазили дубље (0) у пећину, било је све медвеђих 

лобања и ................................ (20) на поду, под светлом наших 

батерија указивали су се медвеђи брлози и трагови њихових 

огромних канџи. А онда сам занемео: с обе стране осликани 

.........................................(21), боре се два носорога, јединствена 

сцена у ................................. (22) уметности. Изнад њих четири 

.............................. (23) главе. Уоколо опет носорози, бизони, 

лавови, јелени, бикови, сви као да су рођени у самој пећини. 

Потом још једна дворана у којој се на једном зиду налазе два 

лава у .................................. (24) величини, а на зиду наспрам 

њих три друга лава и чудесни носорог. Опет један фриз, са 

неколико лавова у лову на бизона. 

Остао сам у пећини више од пет .....................................(25). 

Када сам изашао из ње, одушевљен што ми се посрећило да 

будем један од ............................... (26) који су имали прилике 

својим очима да виде ово врхунско чудо, дуго ми је требало да 

саберем ............................. (27). Све изгледа тако свеже, као да 

је .................................... (28) данас, евентуално јуче, а не толико 

.................................. (29) . Ипак, онај ко је то насликао умро је 

пре 30 000 година. Временска димензија као руком однета. 

 

(Жан Клот, НИН)

 

дубоко 
 
кост 
 
 
зид 
преисторијски 
 
коњ 
 
 
 
природна 
 
 
 
 
 
сат 
редак 
 
 
мисао 
 
 
настати 
 
миленијум 

 
 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
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IV  
У овом тексту је истакнуто шест придева изведених из именица. Напишите које су 
то именице, односно корен придева по узорку (0)! 
 

(0) Песнички – песник 
 

 
Мајина мистична поезија 

 
У библиотеци „Ков“ истоимене издавачке …………………………….. (30) куће из 

Вршца, млада песникиња Маја Даковић издала је своју прву књигу поезије. Песнички 

……………………………………(0) првенац под именом „Разлика“ добио је добре 

критике читалачке ………………………………(31) и стручне 

……………………………. (32) јавности. Књигу препоручују Дубравка Ђурић и Јовица 

Аћин који је о песмама записао: „Мајин глас је екстатичан, па чак и кад говори о 

најтелеснијим стварима, све престаје да буде чулно. Ове песме би морале бити јемство 

љубави и јесу то, а не залог смрти, и нису то и неће бити докле год љубави буде у 

њима, било чулне, било духовне …………………………………. (33) . Ово је 

аутентичан пример мистичке …………………………………… (34) поезије, ваљда 

једини у скорашњим нараштајима код нас.“ – каже Аћин. А млада ауторка каже за 

НИН: 

„Моје су песме на неки начин пут до психолошког ………………………………….. (35) 

дна и назад. Свака моја песма је одраз једног посебног тренутка. У њима сам доживела 

емоционални крах и духовно избављење. Свака од ових песама је целина за себе. Хтела 

сам да кажем да је моја песничка идеја, поменула бих Шарла Бодлера или Артура 

Рембоа, укратко, да све што је духовно, све што је чулно, јесте на неки начин и 

мистично.“ 

 
 
 

30. 31. 32. 33. 34. 35. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 10   
4. feladat 6   

Feladatpont összesen 35  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
    
      
 javító tanár  

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

 
 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! 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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I  
Послушајте текст и одговорите на питања! 
 
 
 

1. Шта се дешава често у настави кад се говори о распаду Совјетског Савеза? 

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

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

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

 
2. Које Стаљинове „заслуге“ не спомињу политичари Украјине и Грузије? 

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

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

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

 

3. Како су реаговали наставници на настали хаос? 

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

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

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

 

4. Да ли је та замршеност присутна и код педагога? Зашто? 

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

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

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

 

5. Од чега зависи да ли су „црвени“ позитивни или негативни? 

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

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

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

 

6. Шта се учи у руским школама као обавезан предмет? 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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7. Шта предлажу професори? 

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

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

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

 

8. Шта каже Владимир Путин о 1937-ој години? 

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

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

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

 

9. Како он то објашњава? 

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

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

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

 
 
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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II  
Након послушаног текста попуните таблицу са тачним и нетачним тврдњама по 
узорку (0)! 
 
 
 

0. У Америци фирме посебним наградама стимулишу раднике. 
 
10. Повластице у Србији су сличне онима у САД. 
11. У Америци су критеријуми мишљење обичних радника о шефу, о 

атмосфери на радним местима. 
12. На ранг-листи је прва фирма биотехнологије у Калифорнији. 
13. Та фирма није заслужила прво место јер није повећала приходе. 
14. Научници у фирми добијају додатни одмор. 
15. На тај одмор имају права већ прве године запошљења. 
16. У фирми влада строга хијерархија, напр, кад је у питању паркинг. 
17. Сваког петка се организују забаве за елиту фирме. 
18. После продаје једног успешног лека одржава се концерт. 
19. Фирма „Тимберленд“ исто даје екстрастимулансе, осим куповине 

аутомобила. 
 
 
 
 
 

 тачно нетачно 
0. X  
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   

 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
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III 
Послушајте текст и допуните реченице тако да би оне добиле потпуни смисао по 
узорку (0)! 
 
 
 

0. Тема „Да Винчијевог кода била је у доминантно ................................ (0) свету 
маркетинг. 

Тема  „Да Винчијевог кода била је у доминантно хришћанском (0) свету маркетинг. 
 
 
Овај филм отворио је ............................................ (20). 

Христ ожењен Маријом Магдаленом био је повод 

........................................................................................................... (21). 

Они који нису прочитали роман ................................................................................ (22). 

У Србији је на премијерним пројекцијама 

................................................................................. (23) филм „Хари Потер“ имао је 

девет ................................................................................. (24). 

По самом изласку „Да Винчијевог кода“ католичка црква 

.................................................................................................................................. (25). 

Историчари вере Мајкл Бајџент и Ричард Ли тужили су Брауна за 

............................................................................ (26). 

Исход суђења био је да је ........................................................................................... (27). 

Католичка црква је прво забранила приказивање филма у Вестминстерској 

катедрали, а потом дозволила у Винчестерској за 

....................................................................................... (28). 

Од православних само је грчка црква реаговала негативно. 

 
 
 
 

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

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 10   
3. feladat 9  

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT 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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írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2009. május 21. 
0811 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

A feladatokat cirill betűs írással adtuk meg, de a jelölt tetszés szerint írhat cirill, illetve latin 
betűkkel. Ehhez a vizsgarészhez szótár használható. A második feladatnál, kérjük, karikázza 
be, melyik feladatot választotta. 
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I Напишите састав од 120 до 150 речи о дечјем злочину. Заузмите став о 
кажњењу малолетника! 
 

 У задње време чујемо о све више лакших или тежих дечјих злочина; 
 Шта спада – по вашем мишљењу у појам „злочин“ кад су у питању деца; 
 Чија је одговорност дечји криминал; 
 Треба ли донети закон о кажњењу малолетних, и то у којем виду? 

 
Да ли би овакав закон спречио те криминале и осигурао безбедност становништва. 
 

(10 бодова) 
 

II  
Од ових задатака изаберите један! 
 
а) Напишите излагање од 200 до 250 речи о корисном и штетном дејству мобилног 
телефона. 
 

 Најновија достигнућа мобилне телефоније; 
 Апарат камером омогућава разне злоупотребе, напр. ученицима и студентима на 
испитима; 

 Могући начини „варања“, напр. сликовна бубица; 
 Да ли бисте се ви упустили у овакву непоштену авантуру? 

 
Коректно коришћење мобилног телефона и корисност од њега. 
(Напр. контакт деце са родитељима, хитна помоћ ...) 

 
 
б) Напишите излагање од 200 до 250 речи о важности читања. Шта читате радије: 
прозу или поезију. 
 
 

 Зашто је важно читање; 
 Колико читате просечно дневно; 
 Може ли Интернет заменити књигу; 
 Купујете ли књиге, или посећујете библиотеку; 
 Која врста лектире вам је најближа и зашто? Читате ли поезију? 

 
(20 бодова) 
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