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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  
На основу прочитаног текста довршите већ започете по узорку (0) реченице својим 
речима, или пронађите (испишите) из текста! 
            
 

Јеринин град на Лиму 
 
 Јеринин град на Лиму се налази 20 км удаљености од Бистрице, а 9 км од 
Пријепоља. О њему нема никаквих података у литератури, те се стога не зна ни ко га је 
подигао ни када, а приписује се Јерини, као што се уосталом безмало сви градови 
подигнути у Србији и Санџаку приписују њој, иако то није тачно.  
 Сам град лежи на једном стеновитом брду изнад села Ђурова на 698 метара 
надморске висине. Он затвара улаз у клисури која иде од Бистрице до Пријепоља и кроз 
коју протиче река Лим. Окренут је управо на реку Лим, са главном кулом на највишем 
врху која гледа на југ или југоисток тачније речено. Та кула је при врху отворена, 
односно тако је порушена да на предњој страни има велики отвор.  
 На највиши врх, односно кулу, може да се попне од поножја за 1 час.  
 Кула се налази на самом врху брега који је сав од стена. Има узан прилаз само са 
једне стране, северне, док је ужом страном, лицем, окренута ка југу.  
 И ова кула зидана је од мањих комада каменова који су заливани кречним 
малтером врло слабог спојног дејства, сем на понеким местима где се каменови још 
увек чврсто држе. Има исто тако рупа за греде које су служиле као међуспратна 
конструкција. У неким рупама остали су делови греда као и у једном зиданом отвору 
самога града (рупи која је рушењем настала), дакле, у самом зиду. Та је греда служила 
као део роштиља. Висина греда за међуспратну конструкцију је 3,50 м, а унутрашњи 
размак тих греда је 48-50 цм. Од дна куле па до највишег њеног остатка има око 6,50 м, 
а прва рупа за међуспратну конструкцију налази се на висином од 1 м, мерећи од дна.  
 Сама кула, која доминира целим крајем и која чини главни део града, врло је 
великих размера. Има унутрашње мере 6 x 9 м, а зидови су јој дебели 1,60 м и 1,80 м. 
Према томе, спољне мере су јој 9,20 x 13,40 метара. На једном углу, северозападном, 
има изливен блок од малтера који је намерно ту изливен да би попунио теренску 
неравницу у том делу платоа на коме је кула изграђена.  
 Овај град није постављен као други градови у правцу реке и клисуре, већ управо 
на правац реке и клисуре. Могао је лако да затвори прилаз у клисуру тукући пут који 
кроз њу води, али управо, а не уздужно.  
 Испод самога града у стењу има трагова усечених степеница, у камену, а тако 
исто и једне клупе, банка за седење, дужине преко 2 м, са наслоном такође правилно 
отесаним у камену-стени.  
 Испод града налазе се остаци римскога гробља са надгробним плочама и 
надгробним споменицима-стелама.  
 
 
          (Иван Здравковић: Средњовековни градови) 
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0. Због недостатака података не знамо ко је подигао овај 
град. 

1. Главна кула града гледа 
 

 

2. Камење од којег је кула зидана 
 

 

3. У неким рупама и у једном зидном отвору 
 

 

4. Други градови су обично постављени 
према реци и клисури, а овај 

 

5. Под градом у стенама налазе се  
 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért
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II 
Прочитајте текст и у табели по узорку (0) упишите да ли су тврдње тачне или 
нетачне! 
                                                       Култура становања    
 

Живети у колору 
 Ако сами малате зидове вашег стана, и то сваку собу у другој боји, приуштићете 
себи живот у техниколору, бићете окружени пријатним бојама, као у неком филму у 
техниколору. На располагању су вам све боје дуге, у пастелним или јаким тоновима, 
зависи од ваших жеља, склоности и укуса. Ако дневну собу обојите у сунчану жуту, 
дечију у витаминизарану оранж, а спаваћу собу у опуштајући плаву боју, тај избор неће 
бити случајан, већ спонтано исказивање ваших стварних потреба. Ево и зашто.  
 Хомотерапија је већ познати начин лечења уз помоћ боја. Заснива се на 
чињеници да неке боје подстичу, а неке опуштају, па тако утичу на расположење и 
осећања. Њихове вибрације упијају се и преносе чулом вида, што делује на нервни 
систем. Жута боја је антидепресивна, ствара добро расположење и стимулише апетит, 
па се препоручује за трпезарију, дневну собу и библиотеку. Наранџаста је весела и 
оптимистичка, подстиче машту и креативност, па је веома погодна за дечију собу. 
Плава делује умирујуће и најчешће се користи за спаваћу собу или купатило. 
Љубичаста боја је спиритуална, подстиче на медитацију и најбоље је решење за радну 
или спаваћу собу. Црвена је јака и изражајна и може се у детаљима користити у свакој 
соби као одбрана од стреса.  
 Свака боја, поред лепоте, зрачи своју енергију, па ћете се приликом опремања 
стана определити за оне које вам највише пријају, али водите рачуна да се складно 
уклапају у целину.  
 
 Плафонске греде могу да разбију монотонију великих једнобројних плафона и 
створе пријатну атмосферу у стану. Посебно ако је реч о великим просторијама. Некада 
су дрвени стубови уграђивани да држе конструкцију и таваницу у сеоским кућама, 
дакле као статички елементи, а сада могу бити украс у просторији. Комбиновањем 
дрвених стубова и дрвеног пода може се добити леп ентеријер руралног призвука.  
 Као кровне греде обично се користе греде од четинара, рецимо боровине. Лагане 
су и не оптерећују плафон. При монтирања могу се огаравити летлампом, да би дрво 
баш изгледало старо, и потом остругати жичаном четком.  
 Ако је плафон низак, какав је обично у нашим стамбеним зградама, исти 
визуелни ефекат може се постићи и даскама. Вештији мајстори могу да од дасака 
напрваве „у” профил и тако створе утисак да је реч о греди.  
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  тачно нетачно 

0. Најбоље је да су зидови соба исте боје.  x 

6. Неке боје подстичу човека, а неке га опуштају.    

7. Жута боја изазива депресију.    

8. Зелена побољшава концентрацију.   

9. Црвену боју избегавајте!   

10. Плафонске греде разбијају монотонију у стану.    

 
          
 
 

6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
     5  
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III  
Прочитајте текст и одговорите на питања! 
           
 

Последице недовољног кретања 
 
 

Програм спортске рекреације су битан елеменат у превенцији и заштити здравља 
и селективном лечењу почетних сметњи и тегоба такозваних „трећих” стања, 
карактеристичних за савременог човека.  

Научно моделовани и првоверни програми спортске рекреације селективне 
намене помажу одржавању и унапређењу здравља човека. Они отлкањају тегобе 
локомоторног апарата, лумбосакралног синдрома, цервикалног синдрома, лоше 
пробаве и проблема везаних за хемороиде, кардиоваскуларне сметње, нервно-психичку 
напетост и друго.  

Савремени човек све више осећа тешкоће које су настале због нервнопсихичког 
пренапрезења и неодговарајуће исхране. Све је озбиљнији проблем нарушавања 
биолошке равнотеже савременог човека. Данашњи, модерни начин живота своди 
активно кретање човека на минимум и због тога је неопходно да се то надокнади уз 
помоћ програма вежбања, трчања и сличних активности.  

Савремени програми спортске рекреације значајни су у борби против стреса, 
задржавању шећера у крви на оптималном нивоу и представљају део савремене културе 
човека. Културан човк не може бити болестан од гојазности, нити од оних болести које 
су последица неуважавања кретања као насушне потребе људског организма. 
Парадоксално је, али и истинито, да човек који има аутомобил зна како га треба 
одржавати, али истовремено обично не зна шта треба њему и његовом организму! 

За разлику од нас, свет другачије приступа решавању тог значајног питања. 
Многе државе су схватиле да је и њихов интерес да становништво буде што здравије, 
јер поред осталог, то повећава радне способности човека и представља превенцију 
разним обољењима. У већини високо развијених земаља спорт се не финансира 
непосредно, већ се обезбеђују потпуни услови за масовну спортску рекреацију 
становништва, али и свих других елемената културног, здравог начина живота.  

Битно је још нешто што је доступно свима. То је информација. Сазнања до којих 
је дошла наука у том погледу постају приступачна свима у свету преко средстава јавног 
комуницирања. Та достигнућа практично су постала и део система образовања у 
школама. Истовремено, људи могу добити корисне информације из ове области у 
стручним саветовалиштима и научним институтима.  

Да за крај издвојимо још и ово: Приликом избора активности за подизање нивоа 
физичких способности мора се водити рачуна о годинама старости, али и о 
здравственим проблемима сваког човека. Пре бављења спортском рекреацијом, то се 
посебно односи на људе који имају здравствене проблеме, чак треба да оде код лекара 
на преглед. Уз остале контроле здравља лекар ће обавезно урадити ЕКГ снимак. Након 
пуног увида у тренутне способности, уз консултацију лекара и педагога физичке 
културе, треба саставити одговарајући програм за вежбање, па тек онда први пут обући 
патике и кренути у надградњу сопственог здравља.  
        (Српски календар 2006.) 
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ПИТАЊА 
11. У чему је важност програма спортске рекреације? За које сметње је обавезно 

потребно кретање? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Због чега осећа савремени човек тешкоће? Шта је неопходно за превентиву? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. У чему су значајни савремени програми рекреације? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
14. Каква је паралела у тексту очувања човековог здравља и неге аутомобила? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Шта су схватиле многе развијене државе? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Где се могу добити информације? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Шта се препоручује пре почетка спортских активности? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért
       7  
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IV  
Одломци овог текста су помешани. Установите њихов правилан редослед да бисте 
добили повезан текст јасног смисла. Текст почиње одломком који смо доле 
означили са (0).  
         
 
A  Током времена читаве државе су различито развијале своју привреду. Неке су 

подизале индустрију, а неке су се определиле за пољопривреду. У појединим 
земљама, због неповољних климатских услова се гаји по једна пољопривредна 
култура: шећерна трска, памук, кафа, или само пиринач.  

* 
Б  Кад не би било новца, и данас би се примале плате у храни и одећи. Кад не би 

било новца, сељаци би по градским улицама водили краве и овце да их у 
продавници замене за телевизор, радио, машину за прање рубља. 

* 
В Проналазак новца омогућио је развој трговине. Трговци на велико купују робу 

од разних произвођача.     
* 

Г  Кад би свако производио све што му је потребно, нико не би морао ништа да 
купује. Међутим, људи су одавно међу собом поделили посао. Тако су, на 
пример, сточари почели да се баве сточарством, ратари да гаје пшеницу, пекари 
да пеку хлеб... 

* 
Д Због поделе рада и производње појединци и земље нечег имају превише, а 

многих потребних ствари мало или нимало. Да би набавили све што им треба, 
размењивали су производе, а рад су плаћали робом.  

* 
Ђ После продају „на мало” уз мању или већу зараду. На тај начин се централизује 

продаја и куповина. Кад би сваки произвођач трговао за себе, трошило би се 
више времена и новца.  

* 
Е Људи су, међутим, пронашли боље средство плаћања. У почетку се плаћало 

комадима бакра или гвожђа. Касније се ковао сребрни и златан новац. У 
средњем веку се појавио папирни новац.  

* 
З  Најбољи начин за рекламирање робе су сајмови. Многобројни посетиоци долазе 

на сајмове да виде нове производе, а пословни људи ту склапају уговоре.  
* 

Ж Трговци морају да рекламирају робу коју продају. Кад је не би хвалили, нико је 
не би куповао.  

          (Српски језик за странце) 
 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
Г         8  
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                                                                         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. május 25. 8:00 
  
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 

  
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM
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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  
На маргини вам дајемо глаголски облик речи које су изостале из текста. Изведите 
од њих именице, а где треба придеве, да се правилно уклапају у текст.  
Радите по узорку (0)! 
            

Конкурс 
  
Културни и докумнетациони центар Срба у Мађарској  
расписује конкурс из области етнографије.  
Циљ конкурса је упознавање (0) што већег броја     упознати 
младих са вредностима српске етнографије као  
и ..............................................(1) у систематски рад на     укључивати 
.................................................(2) српских обичаја     неговати 
.................................................(3) осећаја припадности    развијати  
заједници.  
Право ................................. (4) имају сви, изузев  чланова   учествовати 
жирија, као и особа које се професионално баве овом 
врстом посла.  
Радови ће бити .........................................................(5)     поделити 
у две категорије: 
I категорија: средња школа. 
II категорија: одрасли од 19 година.  
Форма рада је слободна, што значи да може бити писана – са 
фотографијама, само писана, видео и тон записи са обавезним  
писаним делом.  
У првој категорији рад мора да садржи минимум 5 страна 
материјала, док је за другу категорију потребан минимум 10 страна.  
Радове ће прегледати стручни жири, а резултати и  
свечано ..................................(6)       уручити 
награда биће на прослави Светог Саве у Будимпешти. 
Најбољи радови ће бити ........................................(7)     наградити.  
Конкурс је .......................................(8) од 20 децембра 2008.    отворити 
године што значи да .............................................(9)    доставити 
радова треба обавити до тог рока на адресу канцеларије  у 
Будимпешти (Културни и докумнетациони центар Срба у  
Мађарској 1055 Будимпешта, ул. Фалк Микша 3.) 
У случају да имате ................................(10) у вези са планираним  питати 
конкурсом молимо вас да се обратите сарадницима КДЦСМ.  
 
          (СНН 02/10/08) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
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II  
Из текста недостају неке речи. У квадратиће испод текста упишите слово уз реч 
која се правилно уклапа у реченицу по узорку (0)! 
           
 

Марија Шерифовић 
 

 Наш представник на гламурозној Евровизији у Хелсинкију биће симпатично 
чељаде ..............................(0) понашања и доброг гласа – Марија Шерифовић. 
 Био сам .............................. (11) месеца на њеном првом концерту у великој 
дворани Сава центра. Иако већ има пристојну популарност, отворено је говорила 
.............................. (12) како је то најсрећнији дан у њеном животу зато што је успела да 
напуни салу до врха балкона. Онако спонтана каква је, пребацила је пред свима нама 
.............................. (13) растављеним родитељима што бар овом приликом нису седели 
заједно. Млади, нарочито девојчице, са сваком новом песмом све су се више загревали 
и стојећи клатили у ритму њених песама.  
 И поред гламура свих осталих учесника у предтакмичењу на Беовизији, Марија 
је остала ..............................(14) себи. Била је у својој препознативљој спортској одећи, у 
..............................(15) са јакном и скромном мајицом. Њена песма „Молитва” има 
топлину која се свидела већини публике и у доба жестоких момака и гневних девојака. 
„Небо зна, баш као и ја, да је име твоје моја једина молитва”. 
 Наша ..............................(16) има хришћанско име и источњачко презиме. 
Шерифовић потиче од арапске речи шериф које значи племенит и била је титула 
великодостојника, као адекват истоимене титуле европског ..............................(17). 
Назив америчких шерифа нема ничег заједничког са источњачком титулом, већ је 
староенглеског порекла.  
 Име Богородице Марије је ..............................(18) лично име у западном свету, а и 
код нас се налази увек негде на самом врху. На хебрејском гласи Мирјам и значи 
вољена.  
 Име Марија носи шест ..............................(19) личности с тим да је далеко 
најзначајнија личност која је родила Исуса Христа Спаситеља.  
 
          (Јован Ћирилов НИН 22/03/07) 
 

А   Б   В   Г 
0.  спонтана   спонтаног  шпонтаног  спонтано  
11.  прошлог  прошли  прошла  прошлом 
12.  публики  публику  публици  публиком 
13. њеним   њезиним  његовим  својим 
14. доследна  доследита  досетљива  доследнута 
15. панталону  панталонама  панталонима  панталонах 
16. изборница  избирачица  изабраница  бираница 
17. племства  племстава  племићства  племића 
18. најчестије  најчесто  најчестје  најчешће 
19. библиских  библијских  библијски  библијанских 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. Elért
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III  
У тексту су вам дате недовршене реченице иза предлога. Довршите их тако да доле 
дате изоставке у основном облику упишите у правилном облику по узорку (0)! 
       

Пронашао сам 
 

На путу се дешава да пукне гума на (0 точак аутомобила) точку аутомобила. 
Возач љут, зауставља кола и узима дизалицу. Помоћу ње једном руком подиже свој 
аутомобил тежак више стотина килограма. На градилиштима и у лукама високе 
дизалице преносе терет тежак неколико тона.  
 Свакодневно се употрбљавају маказе, клешта, ваге и друге справе и машине. 
Оне, као и дизалице, раде по ..............................(20).  
 Полуга је једно од ..............................(21) која је човек употребљвао. 
Математичко објашњење дејства полуге дао је Архимед, стари грчки физичар и 
математичар. Сигурно знате његове речи: „Дајте ми ослонац, и ја ћу полугом подићи 
Земљу!” 
 Његово откриће је познато у физици под ..............................(22). Интересантно је 
како је до њега дошао.  
 Једног дана, кажу, краљ је позвао Архимед. Тражио је да утврди да ли је нова 
круна од ..............................(23). Краљ је мислио да је мајстор део злата заменио 
сребром. Задатак је изгледао нерешив. Круна је била тешка као и злато које је дато за 
..............................(24). 
 Дуго је Архимед размишљао шта да ради. Кад је тих дана ушао у каду, вода се 
излила. Кад је то видео истрчао је из куће као од мајке рођен. Трчао је улицама и викао: 
„Еурека!” – пронашао сам. Архимедов закон је био откривен. Помоћу тог закона и 
специфичне тежине метала Архимед је решио проблем. Могао је да каже колико је 
злата у ..............................(25) замењено сребром.  
 Још у Архимедево време закони физике су се примењивали у .........................(26). 
Направљено је разно оруђе које је олакшало човеков рад. Справе и машине којима се 
човек служи и данас се усавршавају захваљајући физици. Она је једна од 
..............................(27) о природи. Изучава све механичке, топлотне, светлосне, 
акустичке, електричне а атомске појаве.  
          (Српски језик за странце) 
 
принцип полуга 
прво оруђе 
име Архимедов закон 
чисто злато 
њена израда 
краљева круна 
свакодневни живот 
основна наука 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért
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IV  
Установите који падеж је рекција предлога на назначеном месту. Упишите 
правилан облик доле наведених речи! 
           

Корисни савети 
 

Препоручује се боравак на .........................................(28) по 

..................................................(29) свакодневно сат времена у шетњи, брзом ходању, 

трчању, вожњи бицикла. Свакодневно треба пити 1,5 до 2 литре течности негазиране, а 

алкохол треба избегавати јер повећава стварање топлоте и делује као деуретик, тј. 

појачава губитак течности. Током лета, када су изузетно високе температуре и појачано 

сунчево зрачење не препоручује се боравак на отвореном простору између 10 и 17 

часова јер у тим условима због ..............................................(30) срце и крвни судови раде 

под ..........................................................(31) јер учествују у отпуштању топлоте.  

 Током лета треба чешће контролисати крвни притисак и саветовати се са 

................................................(32) око дозирања лекова. Дешава се да током великих 

врућина због ширења крвних судова притисак постаје нижи и уколико се користи иста 

терапија притисак може пасти више него што треба, услед чега долази до 

.......................................................(33), а као најозбиљнији компликација може настати 

мождани удар.  

 Често се дешава да се метереопате диагностикују као неуропате и дају им се 

лекови за .......................................................(34). Ова врста лекова опушта мале мишићне 

ћелије у ........................................................(35) крвних судова и нормализује притисак, 

али изазива и поспаност, умор, слабије рефлексе што представља велику опасност за 

возаче.  

  
         (СНН 16/10/08) 
 
 
28. отворен простор   32. лекар 
29. могућност   33. несвестица 
30. терморегулација   34. смирење 
31. повећан стрес   35. зид 
 
 
 

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 9   
III. feladat 8   
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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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
  

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 кратко одговорите на питања! 
 
1. Шта је била главна вест у медијима бивших југословенских република?     (1) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. С ким је Порески певао песме? Које заставе су се вијориле на београдском Сава 

центру?                (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Ко је упутио породици саучешће?           (1) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Како је умро Порески?             (1) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. Зашто је дошло до несреће? Где је седео певач и у ком стању у тренутку несреће?   

                (2)                        

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6. Шта је била жеља његове породице?           (1) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Да ли је могла бити испоштована жеља породице?        (1) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II 
Послушајте текст и по узорку (0) назначите да ли су тврдње тачне или нетачне! 
 
  тачно нетачно 

0. Фестивал Белеф се одржава први пут.  x 

8. Центар ће бити претворен у позорницу.   

9. Уметнички радови остају у власништву Београда.   

10. Визуелна уметничка дела неће бити изложена.   

11. Корина Коман се захвалила на сарадњи са Београдом.    

12. Циљ фестивала је забава младих.   

13. Отворена је изложба „Тераторија”.   

14. На Тераторији су изложени радови теракоте.   

15. Теракотске радове су радили средњошколци.    

16. Железничка станица ће се претворити у изложбени простор.    

17. Изложба графита ће бити забрањена.    

 
           
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért
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III 
 
Послушајте текст и решите задатак! 
Дате реченице завршите, односно допуните тако да одговарају садржају слушаног 
текста. Задатак можете решити дословно, или се служити својим речима. 
 
 
18. Отац Хари био је декортер у 
компанији „Колумбија Пикчерс“ а касније 
 
19. Хофман потиче из
 
 
20. На Колеџу у Санта Моники отписан је
 
 
21. Почео је ................................................... 
у кући забаве у Пасадени. 
 
22. Повремено је играо 
 
 
23. Током 1960. године добио је 
...................................................а од 1961. 
глуми на Бродвеју. 
24. Био је један од холивудских звезда 
које су потписале ......................................... 
немачком канцелару Колу. 
25. Ужива репутацију човека са којим
 
 
 
 
 
 
 
 
        

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
        8  
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III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 7   
II. feladat 10   
III. feladat 8   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
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   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

pontszáma 
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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 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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Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 
A feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható. 
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I  
Ви сте недавно вратили из иностранства где сте боравили месец дана. Напишите у 
излагању од 120-150 речи колико је тај једномесечни боравак утицао на ваш став о 
стварима код нас.  
 
 
- Где сте били, шта сте видели и доживели; 
- Опишите животне услове једне тамошње породице код које сте били у гостима 
(становање, приходи, стандард...); 
- Опишите један њихов радни дан; 
- Укажите на једном примеру шта је разлика између тамошњих и наших обичаја, 
менталитета...; 
- Напишите како је све то утицало на ваше мишљење о животу.   
           

(10 бодова) 
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Одаберите један од наведене две могућности. 
 
II/А  Један познати дневни лист објављује конкурс на тему: проблем 
запошљавања младих интелектуалаца. Одазовите се конкурсу у 200-250 речи.  
 
- Пишите о томе колико је забрињавајући овај проблем за младе; 
- Наведите неколико примера из круга ваших познаника; 
- Пишите о тешкоћама са којима се млади интелектуалци сусрећу; 
- Спомените неколико иницијатива, могућности, које би могле ублажити овај проблем; 
- Сумирајте своје мишљење о појави и напишите шта би било, по вашем мишљењу, 
решење. 
 
II/Б    Одаберите један од наведене две могућности.  
Напишите излагање од 200 до 250 речи о смислу и развитку свемирског путовања 
и истраживања!   
 
- Од првог путовања у свемир до данашњих дана;  
- Циљ путовања на Месец и друге планете; 
- Ваше мишљење о овој грани науке; 
- Како замишљате особе које се примају ове баш небезбедне „авантуре”; 
- Сумирајте на крају шта очекивате од истраживања васиона у корист људи на нашој 
планети.  
 
          (20 бодова) 

У оквир напишите знак изабраног задатка!    
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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  
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 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

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