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Fontos tudnivalók 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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I  Текст о Клеопатри 
Текст о Клеопатри смо поделили на одломке, који нису у исправном редоследу. 
Сваком одломку смо дали поднаслов испод текста. Одредите који поднаслов којем 
одломку припада да би био сходан садржају. Поднаслове напишите на цртом 
назначено место са бројем правилно датог редоследа! 
 
_______________________________________ 
 
А. У раздобљу од 51. до 49. године п. н. е., вишегодишње узастопне суше су 
проузроковале лошу жетву у Египту, а до изливања Нила, које је од пресудног значаја 
за ђубрење и наводњавања земљишта, није дошло. Баш у то време, следбеници 
Птоломеја  XIII приморали су Клеопатру да се одрекне власти и напусти земљу. Радећи 
на своју руку, Птоломеј је забранио извоз житарица из Александрије. Чиме је разбеснео 
Римљане.  
 
_______________________________________ 
 
Б. Клеопатра VII једна је од највећих светских политичких и романтичних хероина. 
Била је последња владарка династије Птоломеја која се одупирала бескрајном ширењу 
Римског царства. Рођена је у Александрији 69. године п. н. е., као ћерка Птоломеја XII, 
познатог као Птоломеј Аулет. Династија Птоломеја је била македонског порекла, али су 
владали Египтом као фараони. Клеопатра је говорила египатски и сматрала себе ћерком 
египатског бога Сунца Ра.  
 
_______________________________________ 
 
В. Четрдесет осме године пре нове ере Јулије Цезар осваја Александрију. Клеопатра то 
користи да би се вратила на престо. Успева да се пробије кроз непријатељске редове 
како би директно преговарала са Цезаром. Њени мотиви нису сасвим јасни. Можда је 
тиме покушавала да спасе династију Птоломеја, а можда је само имала циљ да сачува 
Александрију. Цезар је био званични арбитаг између Клеопатре и Птоломеја, али је 
фаворизовао Клеопатру.  
После кратког рата Птоломеј XIII био је убијен, а Цезар је устоличио Клеопатру на 
трон. Да би осигурала династију, удала се за још млађег брата Птоломеја XIV, али било 
да је у питању политичка прорачунаност или истинска љубав – или можда обоје – 
постаје Цезарова љубавница.  
 
_______________________________________ 
 
Г. Цезар и Клеопатра добили су сина кога су назвали Птоломеј Цезар, познатијег под 
именом Цезарион, или мали Цезар. Међутим, Цезар је одбио да призна Цезариона за 
свог наследника. Уместо њега именовао је свог нећака Октавијана.  
Клеопатра и Цезарион су 45. године п. н. е. Кренули из Александрије у Рим, где их је 
затекла вест да је Цезар убијен. Кад су се вратили у Египат, Птоломеј XIV је изненада 
умро и Цезарион је постао сувладар са својом мајком. Причало се да је Клеопатра 
можда чак и убила свог брата да би осигурала трон за себе.  
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_______________________________________ 

 
Д. После Цезарове смрти, Рим је био подељен између присталица видећег сенатора 
Марка Антонија и Октавијана. Марко Антоније је кренуо у Александрију да би 
осигурао Клеопатрину лојалност према Риму – и заљубио се у њу. Римски историчар 
Плутарх овако је описао први састанак: „Појавила се пловећи уз реку Сиднус, у барци 
позлаћене крме, раширених пурпурних једара, док су сребрна весла ударала у ритму 
флаута, фрула и харфи. Она је лежала под балдахином од златних тканина, обучена као 
Венера на једној слици, а прелепи младићи, као пресликани Купидони, стајали су са обе 
стране и хладили је. Њене служавке су биле обучене као морске нимфе и 
грације...Мириси су се ширили од барке до обале”. 
 
_______________________________________ 
 
Ђ. Када је Клеопатрин отац умро, 51. године п. н .е., оставио је египатско краљевство 
Клеопатри и њеном млађем брату Птоломеју XIII. Клеопатра је са седамнаест година 
наследила египатски трон.  
Наследство се у Египту стицало по мајчиној линији па се на исти начин наслеђивао и 
престо. То је у пракси заначило да је Клеопатра морала да се уда за једно од своје браће 
који је био први у наследној линији – њени отац и мајка су такође били брат и сестра. 
Тако се удала за Птоломеја, који је имао само дванаест година. Мада мушки владалац је 
требало да буде важнији, Клеопатра је уредила да се само њено име и портрет 
појављују на египатским кованицама. Тим чином је показала да се не обазире на 
традицију Птоломеја.  
 
_______________________________________ 
 
Е. Када је Клеопатра постала краљица, династија Птоломеја била је савезник Римљана 
већ два века. Међутим, Римска империја, која је непрекидно расла, преузимала је све 
већу контролу над Египтом. Птоломеј XII био је приморан да плаћа данак Римљанима 
да би их задржао изван свог царства. Египатске територије, укључујући Кипар, Сирију 
и Киренаику (данашња Либија), биле су изгубљене, њима су загосподарили Римљани, а 
анархија и глад претили су да угрозе египатско царство.  
 

(НИН) 
 
Ћерка бога Сунца 
Традиције наслеђивања египатског престола 
Римска империја и Египат 
Разлог за одрицање Клеопатрине власти 
Поновни Пут до трона 
Цезарион постаје сувладар 
Клеопатрин улазак у Рим 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért
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II  Прочитајте текст и решите задатке! 

 
 

Постдипломци из Будимпеште у Новом Саду 
 
 
 

 Потпредседница Извршног већа АП Војводине и покрајинска секретарка за 
информације Ана Томанова Маканова примила је недавно групу полазника докторских 
студија са Централно-европског Универзитета у Будимпешти, који су иначе били гости 
Новосадске новинарске школе. У главном граду Војводине они су обишли и Радио 
Нови Сад, Извршно веће и Фестивал „Eгзит”. 
 Током разговора са потпредседницом Извршног већа посебно су били 
заинтересовани за мултикултурализам у медијама, начин финансирања, процес 
приватизације, као и за однос државе према приватним и јавним медијским сервисима.  
 Покрајинска секретарка за информације, која је уједно и председник 
Националног савета словачке националне заједнице, Ана Томановa-Маканова истакла 
је да се у Војводини чак 34 одсто становништва на последњем попису изјаснило као 
припадник једне од многобројних националних заједница, које равноправно живе у 
нашој матичној земљи. Зато је Војводину назвала Европа у малом.  
 -  Из тих разлога ми с поносом кажемо да је мултиконфесионалност, 
мултијезичност и мултикултурализам наш војвођански бренд, којим се поносимо. 
Традиција живљења многих народа на овим просторима стара је преко 300 година, а 
вековима су неговали и сачували свој национални идентитет. Ово је само доказ да се у 
Србији и Војводини посебна пажња поклања националним заједницама, тако да они 
стандарди о којима се у Европи разговара о поштовању културног идентитета једне 
националне заједнице, овде су одавно постигнути.  
 Ана Томанова-Маканова је истакла да је још 2002. године донет Закон о заштити 
и правима националних заједница, преко којег су основани национални савети 
националних мањина. Сами савети су, према њеним речима, органи културне 
самоуправе, што значи да свака национална заједница брине о својој културној 
баштини, информисању, образовању, као и о употреби и неговању језика и писма.  
 Гости из Будимпеште имали су прилике да се упознају и cа главним задацима 
Покрајинског секретаријата за информације, од којих су најважнији јавно 
обавештавање о раду Скупштине Војводине, Извршног већа и покрајинских органа 
управе, пре свега путем јавних гласила. Секретаријат обезбеђује спровођење и примену 
одлука и општих аката Скупштине и Извршног већа о систему јавног информисања и 
односа са јавношћу, подстиче развој и унапређење односа у јавном информисању, уз 
посебну бригу о организацијама и средствима јавног информисања на језицима народа 
и националних мањина, које се финансирају из Буџета АП Војводине. Секретаријат, 
како су истакли домаћини, ствара услове да грађани, припадници различитих 
националних заједница имају право и прилику да слободно изражавају, чувају и 
развијају свој језик путем медија. Овај орган прати штампу, радио и ТВ програме, 
припрема и објављује дневне, седмичне, месечне и друге периодичне и тематске 
прегледе њихових садржаја, који се односе на активности Скупштине и Извршног већа. 
Секретаријат припрема, изражује и ажурира званичну интернет презентацију 
Скупштине и Извршног већа и, на тај начин, информише јавност о активностима 
покрајинских органа. У његовом делокругу је издавање публикација о Војводини, о 
раду и активностима Скупштине, Извршног већа и покрајинских секретаријата. За 
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постдипломце из медијске сфере посебно је била интересантна информација да 
специјализоване службе Секретаријата издају дневне, двонедељне и месечне 
информације о раду Скупштине, Извршног већа, покрајинских органа управе и 
установа, у електронској, видео и штампаној форми. Секретаријат учествује и 
регионалној сарадњи у области јавног информисања. Овлашћен је да организује 
истраживања јавног мњења о одлукама покрајинских органа власти и органа управе.  

(СНН) 
 
Заокружите одговарајуће слово! 
 
 
 

8.  Постдипломци били су гости 
 А/ Централно-европског универзитета 
 Б/ Града Новог Сада 
 С/ Новосадске новинарске школе 
 
9. Они су били посебно заинтересовани за  
 А/ Знаменитости града 
 Б/ Мултикултурализам у медијама 
 С/ Образовање новинара 
 
10.  Покрајинска секретарка за информације истакла: 
 А/ Равноправност националних мањина 
 Б/ Мали број припадника националним мањинама 
 С/ Многи су напустили матичну земљу 
 
11.  Традиција живљења многих народа у Војводини 
 А/ Полако се губи 
 Б/ Доводи опадању идентитета 
 С/ Значи да се посебна пажња поклања националним мањинама 
 
Одговирете на питања! 
 
12. Који закон је донет 2002. године? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
13. Како су окарактерисани савети националних мањина? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
14. Шта су све упознали гости из Будимпеште? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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15. Који орган ствара услове за употребу мањинских  језика у медијама? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
16. Шта све прати овај орган? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
17. За коју информацију су се посебно заинтересовали гости? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért
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III Допуните реченице доле наведеним изразима и деловима реченица тако да 
реченице добију смисао! 
 
 
 
 

Значење мостова 
 
 

 Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим 

очима боље и вредније ...................................................(18). Они су важнији од кућа, 

светији, јер су општији, од храмова. Свачији и према свакоме једнаки, корисни, 

подигнути увек смислено, на месту у ком се укрштава највећи број људских потреба, 

истрајнији су од других грађевина и не служе ничему ..................................................(19). 

 Ничему што је тајно? Вероватно, мост је превелик за тајне; али како стојимо са 

злом? Да ли је то баш тако сигурно? 

 Андрић, јер њега смо наравно ....................................................(20), који је добро 

познавао историју и све њене мрачне и светле стране, морао је бити свестан упитности 
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ове констатације. А она је цитирана безброј пута. Нимало случајно: представља 

типичан литерални исказ драг педагозима и онима који воле педагошки приступ 

литератури и историји. Или ................................................(21) – најнесрећнија 

новинарска врста која најчешће производи другоразредно новинарство и тривијалну 

литературу – који треба да опишу неки мост. Уосталом, овај исказ и потиче из једног 

Андрићевог ......................................................(22) писаног за Политику 1933. године.  

 Чак и површан преглед историје мостоградње јасно нам казује да иза њеног 

развоја стоје помало друкчији мотиви, а не само узвишени. Први свој велики развој 

мостоградња доживљава са Римљанима; потом са Турцима. Први извештаји 

...................................................(23), макар и привремених, као онај који нам даје 

Херодот, односе се на ........................................................(24). Он детаљно описује како 

Ксерксова војска гради мостове – неке од белог лана, неке од конопље а неке 

повезујући бродове – да би на свом ратном походу доспела до Грчке. Када олуја 

...............................................(25) Ксеркс нареди да се Хелеспонту удари три стотине 

батина и да се море окује у ланце уз узвредљиве речи:  

О посмукла водо, господар те ево кажњава што си га увредила иако ти он више није 

ништа скривио. Краљ Ксерксе ће ипак прећи преко тебе, хтела ти то или не хтела. 

Теби, прљава и горка водо, неће, за казну, нико више приносити жртве.  

(Илустрована политика) 
 
од мостова, што је тајно и зло, цитирати, новинарима се литерарним амбицијама, 
новинског чланка, о градњи мостова, војне подухвате, уништи мостове 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
        8  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
I. feladat 7   
II. feladat 10   
III. feladat 8   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
                                                                         Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma
egész  

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. október 22.  14:00 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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I  Ставите именицу и придев у одговарајући падеж по узорку (0)! 
Aко мачка има десет живота, Бил Клинтон их има дванаест 

 Ове недеље затворен је пуни круг (0) у животу Била Клинтона, који је до 

недавно био самo старији државник (конкретна политичка улога) 

...................................................(1). Један од Клинтонових саветника казао је да је бивши 

председник после (успешна мисија) ................................................... (2) спашавања двеју 

америчких новинарки од (радни логор) ................................................... (3) 

севернокорејског режима спреман и вољaн за будуће Обамине задатке, тврде амерички 

медији.  

 Конкретних најавa сусрета двају врло (популарни амерички председници) 

...................................................(4) још нема, али аналитичари не пропуштају да примете 

како је ове недеље Клинтон Обами учинио оно што је њему давне 1994. године учинио 

бивши демократски амерички председник Џими Картер. Тог је пролећа пре 15 година 

Северна Кореја кренула у програм израде (нуклеарна бомба) 

...................................................(5), прекинувши све (међународна мера) 

...................................................(6) над својим програмом. Сматрајући данем другог 

одговора, тада прилично свежи председник Бил Клинтон затекао се на састанку на 

којем је требао да одобри војна појачања против Пионгианга када је на телевизији 

угледао како Картер постиже споразум са (северноамеричким челници) 

...................................................(7) који пристају на заустављање програма у замену за 

изравне преговоре са САД-ом. За разлику од садашњег Клинтоновог пута у Пионгианг 

који је ипак био у танчине договорен, ако ни са ким другим, а оно са (државна 

секретарица) ...................................................(8) Хилари Клинтон с којом вероватно ипак 

дели постељу. Картер је на Корејско полуострво путовао самоиницијативно. 

Администрација му није давала упутства, све што је учинила било је да Картерову 

(хуманитарна мисија) ...................................................(9) није спречила. Договор је 

постигнут, једино што га се проблематична држава није дуго држала. Ако мачка има 

девет живота, Бил Клинтон их има дванаест – закључује један блогер у Вашингтон 

Посту. Јер управо када се чинило да је његова политичка каријера приведена крају и да 

ће се задовољити улогом супруга државне секретарице, поново је потврђено како је он 

један од (главни светски политичар) ...................................................(10). Управо су њега 

као изасланика тражили као услов за помиловање новинарки, и тамо су га врло топло и 

срдачно дочекали.           (Oбзор) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
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II  
Заокружите слово уз реч која се правилно уклапа у реченицу по узорку (0)! 
 

Промене 
 
 Шта у животу значе промене и шта нам оне доносе? Дијапазон 
...........................(0) је, очигледно широк, од најбољег до ...........................(11). Сходно 
томе, неких промена се плашимо и трудимо се да их избегнемо, док друге жељно 
ишчекујемо. Промена је један од најнеодређених ...........................(12) за који знамо, али 
у одређеним ...........................(13) промене могу да се претворе у озбиљан капитал.  
 Када у нашим животима од сада па на даље не би било промена, живот би трајао 
........................... (14), замрзнувши се на садашњој тачки, као у бајци о Трновој Ружици, 
у којој нагло заспи читав један град, и не буди се читавих сто година. 
...........................(15) лепотица и њени суграђани не умиру, али се њихов сан тешко може 
назвати животом. Престанак свих промена чини крајње проблематичним наше 
...........................(16). Зашто се трудити, одређивати циљеве и улагати напоре у њихово 
остваривање, када се у суштини ништа у животу не мења? Промене су, дакле 
неминовне, често су и пожељне, али се ипак тешко одлучујемо да нешто променимо у 
нашим животима. Лењост, инертност, страх од непознатог, или обзир према другима 
...........................(17) нас да учинимо оно о чему можда већ одавно маштамо.  
 С друге стране, људи обожавају оне промене које се дешавају без 
...........................(18) њиховог личног напора. То добро знају трговци и њихови 
стручњаци за маркетинг. У рекламним слоганима ново је увек боље него старо, 
промене су увек позитивне, уносе срећу и радост у наше животе. Иницијатори таквих 
врста промена не траже од нас ништа друго само наше паре. Ми им то радо дајемо јер 
нас све то кошта много мање од преузимања ...........................(19) и одговорности. Али 
оно што заузврат добијемо никада није права аутентична промена, него је увек само 
неки сурогаг. Права промена настаје у животу бизнисмена који нам је продао свој 
...........................(20). Они су уложили лични труд и извукли личну корист.  

(Према чланку СНН) 
 

0.  а/ моћи  б/ могуства  в/ могућности г/ могућства 
 
11. а/ најгорег  б/ најлошијег  в/ најлошег  г/ најгоријег 
12.  а/ појма  б/ појмова  в/ појама  г/ поимова 
13.  а/ случајима  б/ сучају  в/ случајевима г случајовима 
14.  а/ вечито  б/ вековно  в/ вековито  г/ вечно 
15.  а/ Успаван  б/ Успала  в/ Заспала  г/ Спавајућа 
16.  а/ постојање  б/ постанак  в/ стање  г/ постање 
17.  а/ спречи  б/ спречава  в / пречи  г/ кочи 
18.  а/ улагања  б/ улога  в/ уноса  г/ улажења 
19.  а/ одговора  б/ ризика  в/ рисика  г/ зла 
20.  а/ извод  б/ извођење  в/ робу  г/ производ 
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III  
На маргини ћете наћи инфинитив оних глагола који недостају из текста. 
Инфинитив претворите у одговарајући глаголски облик и упишите га на 
назначено место! 
 

ДОКТОР ЖИВАГО 
 
  

Дубока, лична драма младог доктора – интелектуалца из 

високог друштва, .........................................(21) у позадини 

друштвених и историјских   преокрета с почетка прошлог 

века, проткана љубавном причом, окосница је легендарног романа 

Бориса Пастернака „Доктор Живаго”. 

 После холивудске филмске верзије из 1965. и енглеске  

телевизијске из 2002. године, књижевни класик Б. Пастернака 

 „Доктор Живаго” 2006. коначно ........................................(22) и руски 

екранизацију која премијерно ........................................(23) и на 

програм Радио-телевизије Војводина.  

 У поменутом термину петком ћемо гледати 11 наставака  

саге о најпознатијем доктору.  

Продуценти режију ..........................................(24) Александру 

Прошкину, који је, 2000. године ........................................(25) и 

Пушкина, односно његову „Капетанову кћи”. Ако редитеља и не 

..........................................(26), насловног глумца свакако. Он је Олег 

Мењшиков!  

Један од највећих руских звезда ..........................................(27) 

у улогу напаћеног Јурија Живага, док су му за партнерке додељене 

Татарка Каматова и Варвара Андрејева.  

 

одвијати се 

 

 

 

 

 

дочекати 

стићи 

 

 

 

поверити 

екранизовати 

 

познавати 

 

ускочити 

 

 

 
                                      (Вечерње новости) 
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IV Еко-парк 
Уз истакнуте предлоге у тексту упишите речи правилном рекцијом 
(одговарајућим падежем). Речи вам дајемо у правилном редоследу испод текста.  
 
 Један од .............................................(28) у Крагујевцу, који годинама граде и 
уређују углавном житељи насеља Илина вода, ускоро добија и јапански врт, водоскоке 
десетак вештачких језера.  
За ....................................................(29) Министарство животне средине и просторног 
планирања, Удружењу мештана овог насеља под ..........................................................(30) 
„Еко-парк” одобрило је 200.000 динара.  
Према ..............................................(31) Слађана Ракића, представника Еко-парка, уговор 
о томе потписан је недавно у ........................................................(32), на 
...................................................(33) невладиних организација из целе Србије. Уговор су 
потписали Ракић и министар за ..............................................(34) животне средине 
Оливер Дулић. 
 - Конкурисали смо нашим пројектом и добили помоћ за наставак уређења парка 
који је пре свега намењен деци овог града, али и свим намерницима – каже Слађан 
Ракић. Парк су, иначе пре неколико година самоиницијативно почели да уређују 
грађани из ....................................................(35). Ту је раније била запуштена шума, 
коров, легло змија. Искрчили су најпре тај простор и уз помоћ разних донатора успели 
да направе уређену зелену оазу од око седам хектара.  

 
(Вечерње новости) 

 
 
најлепши парк, ова намена, назив, реч, Сремски Карловци, скуп, заштита, Илина 
вода 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 7   
IV. feladat 8  

FELADATPONT ÖSSZESEN 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
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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EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. október 22.  14:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 

 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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I  
Послушајте текст и одговорите на постављена питања! 
 
 
1. Какво је држање и понашање бившег совјетског дисидента? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. У којем својству је он боравио у Прагу? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Зашто је бивши председник САД допутовао у Праг? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
4. Зашто ће Шарански заувек, до смрти бити „јуначина” (херој)? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Из какве породице потиче Шарански? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
6. Зашто је доспео у затвор и логор, чиме је оптужен? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Када је пуштен из затвора? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Шта је одговорио новинарима на питање како се осећао на робији? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
9. Како су га дочекали на израелском аеродрому? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10. Како је мењао своје презиме? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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II  
Послушајте текст. По узорку (0) у таблици назначите да ли тврдње одговарају 
садржају текста! 
 
0. У Новом Саду је потписана Изјава о сарадњи три скупштине.  

11. У изјави се регулишу односи о економској сарадњи. 

12. Уједињена Европа доказује оправданост интеграције. 

13. Војводина је задњих година назадовала у намери за сарадњу. 

14. Ове три регије насупрот мало заједничког, могу сарађивати. 

15. Егереши наглашава сарадњу у туризму, екологији, култури... 

16. Жупан Божо Галић оцењује Изјаву као корак побољшању контаката три регије. 

17. Посао на остваривању пројекта ће радити стручњаци. 

18. Треба интензивирати сарадњу и на међудржавном нивоу. 

19. Председници и премијери у Београду, Будимпешти и Загребу се баве важним 

државним стварима.  

20. Владама треба доказати да посвете више пажње регионалној сарадњи. 
 

 Тачно Нетачно 
0. X  
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
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          10  
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III  
Послушајте текст и допуните започете реченице! 
 

 
Награђен композитор Марко Никодијевић 

 
 
 Композитор Марко Никодијевић проглашен је за ............................................(21) 

на трећем Бранденбуршком музичком бијеналу. Никодијевић, који 

....................................................(22) у Београду од 2003. године живи у Штутгарду, 

награду је добио у конкуренцији 120 кандидата. О награди је одлучивао 

....................................................(23) у коме су Јоханес Хикденбрант, композитор, Мориц 

Егерт композитор и победник бранденбуршког бијенала 2004. године, Михаел Хелмарт, 

музички директор Бранденбуршког ....................................................(24), Торстен Раш, 

композитор и Маркус Ринт, управник и уметнички руководилац Дрезденског 

симфонијског оркестра, ...................................................(25). Награда је новчана у износу 

од 5.000 евра, али подразумева и да награђено дело изведе Бранденбуршки 

симфонијски оркестар, у неком од погодних простора.  

 
21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
     5  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 5   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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I  
У штампаним и електронским медијама често читамо и слушамо о појави НЛО 
(неидентификовани летећи објекти). 
Напишите излагање од 120-150 речи шта мислите о овом феномену! 
 
 
- шта може бити разлог оваквих тврдњи и вести; 
- верујете ли људима који су се – наводно – сусрели са надземаљским бићима; 
- можда их мотивише жеља за сензацијом или привлачење пажње на себе; 
- ако НЛО стварно постоје, шта може бити њихов циљ; 
- има ли научних доказа о њиховом постојању; 
Уколико би се доказала истина о овој појави шта очекујете од тога (страх, претњу, 
упознавање других планета....). 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

II  Одаберите једну од две наведене могућности. 

Знак изабране опције упишите у квадратић!    
A 

У задње време су све више чешћи нереди и скандали на фудбалским утакмицама. 
Напишите састав од 200-250 речи шта је ваше мишљење о овој немилној појави! 
 
- да ли посеђујете фудбалске утакмице; 
- шта су вам искуства у вези са тимовима и навијачима; 
- шта може бити разлог скандалозних догађаја на утакмицама; 
- ко су, по вашем мишљењу, иницијатори рушења спортског понашања; 
 
Напишите у неколико реченица како би се требало понашати на спортским теренима да 
безбедно уживамо у игри.  
 
Б Напишите састав од 200-250 речи о корисним и штетним ефектима Интернета! 
 
- Интернет као важно помагало човека у раду; 
- може ли Интернет заменити друга средства информисања; 
- које информације тражите најчешће, зашто; 
- деца и Интернет, одговорност родитеља; 
- може ли се живети без компјутера и интернета; 
 
Шта очекујете у развоју електронског информисања у текућем веку.  
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

I. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
  javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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