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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  Прочитајте делове из одломка Андрићеве приповетке. Приповетка почиње 
под знаком (0). Остали делови су помешани. Саставите причу! Установите 
правилан редослед! 
 
А  У нашим сиротињским становима није било књига, осим уџбеника или неког 
убогог календара. Школа је пружила мало или ништа, а о куповини није могло бити 
говора. У тадашњем Сарајеву постојале су три или четири књижаре, и свака од њих, 
продавала је, наравно, и канцеларијски и школски материјал. У ствари, боље би било то 
казати обрнутим редом, јер су књиге биле споредна, а канцеларијски материјал главни 
артикал.  
 
Б  И сваког дана тако. По стотину пута сам читао мени непозната имена писаца и 
наслове тих књига. Не имајући никог да ме обавести и упути, ја сам тим насловима сам 
давао неки смисао и значење, налазио међу њима своје симпатије и антипатије. Сваки 
од тих наслова изазивао је на свој начин моју машту да ради и да нагађа шта би могло 
иза њега да се крије и да, после узалудног нагађања, сама измишља садржину тих 
непријатних књига. 
 
В Највећа и најбоља таква књижара и папирница, својина неког досељеника била 
је једина која је, поред нешто наших, имала и доста страних књига, на немачком језику, 
у једном, на савремен начин аранжираном, добро осветљеном излогу. Књиге су биле 
углавном лакша, забавна књижевност, намењена за лектиру аустријским официрима и 
чиновницима, а уз то и понешто немачких превода са руског или из скандинавских 
књижевности које су тада биле у великој моди.  
 
Г  Много је година прошло од тада. Много сам књига видео у свом веку, доста 
прочитао, неколико и написао, али књиге из скромног излога провинцијске књижаре у 
Сарајеву – нисам никад потпуно заборавио. Сећање на њих задржало се у оним 
скровитим пределима моћних а неиспуњених детињских жеља које, и кад човек 
прегори и привидно заборави, остају и живе целог века, притајене негде дубоко у нама, 
и јављају се чудно и неочекивано у ноћним сновима или у несвесним поступцима 
дневног живота. 
 
Д  – Ту су негде ницале и ту одмах и пропадале моје прве замисли приповедака и 
романа.  

Ту су стала да свићу у мени и друга сазнања. Као толики други дечаци, моји 
другови, врло рано сам по много којечем осетио и научио шта је то сиротиња, шта 
значи: имати и немати, и какав је онај непрелазни зид који дели многе људе од оног 
што воле и желе, али ни по чем тако јасно и оштро као по овим књигама у излогу и 
мојој прекој потреби и неоствареној жељи да их имам, листам, и читам. 
 
Ђ Уосталом, за мене су биле све једнаке, јер ни о једној нисам ништа знао. Знао 
сам само да су књиге, да ме својом сјајном опремом, тајанственим насловима и 
непознатом садржином привлаче, и да их страшно желим. Пред тим излогом провео 
сам, у раним ђачким годинама часове. То је био мој први и за дуго једини „прозор у 
свет“. 

Иво Андрић: Како сам улазио у свет књижевности 
 
 
0. 1. 2. 3. 4. 5.     0. 1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért
A          A      5  
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II  Прочитајте текст о Архимеду и одговорите на постављена питања! 
 

Чудо антике, Архимед 
Архимед pођен на Сицилији, у грчком граду Сиракизу, млади геније студира у 
Александрији, где је највећа библиотека тадашњег човечанства! Вратио се у родни град 
да конструише машине и да смишља и открива теореме и принципе. Током живота 
остаје у преписци са александријским ученим главама.  
 Често им је кад скупи довољно теорема, слао математичка решења, резултате, 
без навођења пута којим је до њих дошао. Десило му се да неке колеге из светског 
центра мисли, Александрије, изјаве да су и они већ дошли до истог резултата. Тад је 
Архимед пријатељима слао низ нових решења, али је ту уврстио и два непостојећа 
решења. Бацио је удицу да упеца непоштене математичаре који ће се полакомити да 
устврде да су они пронашли те немогуће ствари! 
 Сам узвик „еурека”, збио се кад је краљ Хијерон II, наручио од једног златара 
круну у виду палмовог венца. Дао му је злато и ускоро добио круну. Краљ је био 
сумњивач: „А да није златар утајио део добијеног злата, па уместо њега утопио у круну, 
лакшег сребра?” Мерили су круну, била је тешка колико и злато дато занатлији. Тад се 
краљ сети умног Архимеда. „Одреди је ли доливао сребра?” Данима ни најумнији човек 
антике и свих времена, није могао да реши задаћу. Ако круну истопим, видећу да ли ће 
се појавити сребро, али тад нема круне! 
 По једнима, Архимеда одведу у јавно купатило, по другима он оде својој кући у 
каду, и док је улазио у пуну каду, излије се ван воде колико је било његово тело. Нико 
се не би, гледајући то, ничега сетио. Али у кади је био један Архимед. „Он схвати да се 
тај ефекат може искористити да се одреди запремина круне, а онда и њена густина, кад 
је измери.” 
 Излете на улицу, толико узбуђен проналаском да је заборавио да се обуче, 
вичући, „Еурека!”(„Пронашао сам!”) 

Прича о златној круни не јавља се у знаним Архимедовим делима, али у 
трактату „Опловним телима” он саопштава принцип познат у хидростатици као 
„Архимедов закон”. Тај гласи: Тело потопљено у течност трпи потисну снагу равну 
тежини истиснуте воде. То је најпознатији Архимедов закон. 

Оно што је Архимедову до наше епохе ширило славу, био је рад који је он 
потцењивао, инжињерски. Нарочито су га прославиле ратне машине које је 
конструисао у Другом пунском рату. Кажу да је сачинио големо огледало,  на зидинама 
града лучно распоређених изглачаних бронзаних штитова. У жижу је сабрао сунчеве 
зраке и уперио их на римске бродове. Палуба је горела, а заслепљени непријатељски 
морнари су се дали у бекство. Декарт је оспоравао да је то могуће, али студенти 
Масачусетског института технологије, који су увелико знали за ласер, проверавали су у 
два маха, 2005. јесу ли „Архимедови зраци смрти” реална могућност. Радили су са 127 
огледала и запалили су макету дрвеног брода, удаљеног 33 метра. „Пламенови су 
букнули на лажном броду. Али, небо је морало да буде без облачка, а брод непокретан 
око десет минута”. Ствар је и доказана и није. Можда је римска нападачка флота 
претећи стајала под зидинама Сиракузе и пола сата. 

За свој град Архимед је изумео катапулте који су у један мах обрушавали по 250 
килограма камења на непријатеља. Он је побољшао снагу и прецизност катапулта.  

(НИН 2007/43) 
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Питања 
 
6. Која значајна културна институција се налазила у Александрији у Архимедево доба? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Шта је слао Архимед касније александријским научницима? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Како су непоштени математичари реаговали на то? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
9. Када се први пут чуо узвик „Еурека”? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
10. Зашто је краљ Хејрон II био сумњичав? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
11. До којег сазнања је дошао Архимед када се из каде излила вода тежине његовог тела? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
12. Како је излетео на улицу од узбуђења, шта значи његов узвик „еурека”? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
13. Како гласи Ахимедов закон? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
14. Шта је Архимед конструисао у Другом пунском рату? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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15. Шта је Архимед изумео за свој град? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért
          10  

 
 
 
 
 
III  Прочитајте текст! Испуните таблицу по узорку (0), установите да ли тврдње 
одговарају садржају текста! 
 

Ми смо оно што једемо 
 
 Храна и начин исхране представљају темеље сваке културе и најпоузданији су 
симболи културног идентитета. Помислимо само на дуготрајан шпански ручак после 
кога следи поподневна сиеста; то је ритам хране и одмора који савршено одговара 
ужареној температури летњих дана на Иберијском полуострву.  
 Узмимо кинеско јело од пиринча и зелениша (одскора и меса), сервирано на 
великој заједничкој трпези, за којом се окупља цела породица да би јели заједно. Кад 
једемо заједно, „ми уређујемо свет око нас и дефинишемо заједницу која нам је 
најважнија”, каже Мартин Џонс, биоантрополог са Кембриџа и аутор нове књиге 
(Светковина: због чега се људи заједно хране). Националне навике у исхрани 
отелотворују све аспекте нашег битисања: религиозне табуе, класну структуру, 
географију, економију, па чак и владу и државну управу.  

Фини ресторан Кикунои, у бившој јапанској империјалној престоници Кјото, као 
и неколико других, данас негују кухињу каисека и сервирају храну некад намењену 
само императорима и која се рачуна у врх врхова јапанске кухиње. Уживање почиње 
пре него што је изнесен иједан тањир: седи се у празној просторији са татамијем 
(простирка од чврсто плетене сламе у више слојева) и са пространом нишом званом 
таконома, у којој се налази икебана, сезонско цвеће и калиграфски исписане историјске 
поруке. Потом пристиже храна, у пажљиво испуњеним порцијама које доноси послуга 
обучена у кимона: свака посуда садржи по комад сушија умотан у бамбусов лист, 
омању гриловану слаткасту рибу звану ају са заљућеним винским сирћетом, пржене 
шкампе и бамбусове младице, са кремастим сосом од жуманцета. Каисеки је резултат 
вишевековне културне еволуције и представља елаборацију основне јапанске 
породичне исхране: пиринач, риба укисељено и конзервирано поврће (туршија), зелено 
поврће и мисо супа (са сиром од сојиног млека, црним луком, печуркама и тестенином 
званом мисо) сервирају се у малим порцијам. 

 „Мислим да је јапанска кухиња нешто што је записано у ДНК Јапанаца”, каже 
власник ресторана „Кикинору” Јошихору Мурата. То је можда тачно, али та 
национална заоставштина је на удару брзе и згодне западне хране. Мурата сетно каже 
да његова кћер која је на колеџу, не прави велику разлику између јефтине ресторанске 
хране и његове топле кухиње. „Ја мислим”, каже, „да би Јапанци требало да једу добру 
јапанску храну, али они су далеко од ње”. 
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Чак и навике у исхрани које преузимамо прилагођавамо на начин који их касније 
чини нашим. Јапан је преузео штапиће од Кинеза, а темпуру (плодови мора и поврће 
пржено у сусамовом уљу, у фритези, пошто су претходно комадићи уваљани у брашно, 
а затим умочени у ледену воду у којој су измешани брашно и жуманце). Ово јело су 
Португалци донели у Јапан са првим бродовима, Anno Domini 1550. (Пре тога у Јапану 
није била позната техника дубоког пржења у уљу). Парадајз, као неизоставни садржај 
пасти и пица пристигао је у јужну Европу после Колумбовог путовања у Нови свет. 
„Много тога о чему мислимо као о делу дубоко укорењене сопствене културне 
традиције, може се пратити унатраг до времена глобалне размене хране”, каже Мирјам 
Чајкен, нутрициони антрополог из Пенсилваније, САД. 

Време обеда се скраћује. Мекдоналдс је свуда. Опасност од гојазности, 
дијабетеса и срчаних болести у порасту је од Чилеа до Кине, а специфична храна због 
које су ручкови у Њу Делхију, Буенос Ајресу и Сиднеју били тако јединствени – 
нестаје.  

(НИН 2008/87) 
 
0. Исхрана је симбол културног идентитета појединаца.  

16. У кинејској кухињи нема меса.  
17. Наслов књиге Мартина Џонса је: „Ми смо оно што једемо”. 
18. У Јапану се пре јела седи на татамију у просторији украшеној цвећем. 
19. Тамо се храна не дели на порције.  
20. Основна јапанска исхрана је: пиринач, мисо супа, риба, поврће. 
21. Кћи Јошихуро Мурата даје предност домаћој храни. 
22. Кинези су штапиће преузели од Јапанаца. 
23. Парадајз и пица су у Јужну Европу пристигли после Колумбовог путовања у 

Америку. 
24. Појава многих данашњих јела може се пратити унатраг вековима.  
25. Појавом Мекдоналдса расте опасност разних оболења.  
 
 

 Тачно Нетачно
0. X  
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

  
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
          10  
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   Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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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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  II. Nyelvhelyesség 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2011. május 23. 8:00 
  

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
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 
Овде наведене речи и изрази недостају из текста. Да ли смо их у неправилном 
облику. Упишите их у текст тако да се правилно уклапају у реченицу! 
 
своје тело, запитати се, људско тело, наше тело, различите врсте, свој облик, 
његов орган, део кожа, своја смрт, крв 
 

 
Наше тело као сложена машина 

 
 Да ли сте било кад размишљали о ................................................(1) као о некој 

сложеној машини? Док обављате свакодневне послове, оно дише, вари, мисли, осећа, 

гледа, слуша... Способно је да запази све промене у себи и око себе и да одговори на 

њих. Да ли сте се ...........................................(2) зашто срце куца, како се руке и ноге 

покрећу, зашто плачемо, зашто се знојимо.  

 Изучавајући анатомију упознајемо унутрашњу грађу ....................................(3). 

Знамо тачно, колико органа има, колико има костију, како изгледа мозак, јетра, како 

изгледају плућа... Међутим, знамо ли од чега је састављен сваки делић 

..............................................(4)? Наравно да знамо! Састављен је од атома и молекула као 

и све остало што постоји у периоди. Скупови атома и молекула у телу су веома 

различити па зато кожа изгледа сасвим друкчије него мишић, нокат или крв. Органи у 

нашем телу састављени су од ..........................................(5). То су групе ћелија које не 

видимо голим оком. Оне су једнаке по ......................................................(6), по својој 

величини и грађи, по постанку и функцији.  

 Док је човек здрав ..........................................(7) раде као савршен мотор. Али, 

када се у том мотору нешто „поквари”, човек се разболи. Не треба се бојати, ту је лекар 

који ће пронаћи где је „квар”. Ако се оболело органи и ткива не могу „поправити”, могу 

се заменити, пресадити. Постоје банке органа и ткива за пресађивање. У њима се чувају 

.............................................(8), бубрези, коштано и очно ткиво. Оставили су их људи 

који су још за живота одлучили да, после ...............................................(9), помогну 

тешким болесницима. За време дугих и тешких операција пацијенат губи много 

....................................................(10). Ту драгоцену течност дају здрави људи. 

Трансфузија крви је многима спасла живот.  

(Српскохрватски за странце) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
          10  
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II  
Допуните ове реченице тако да на сваку црту напишите једну реч која смислом 
одговара објашњењу у заградима! 
 

 
Ново насеље 

 
 

 

 Обала оближњег језера постала је велико .................................................(11) 

(место на које  се гради). Градe се нове стамбене зграде и два хотела на месту где су 

раније била ...................................................(12) (места где расте кукуруз). Хотели ће 

служити гостима ..............................................................(13) (место где ће преноћити).  

 У хотелима биће уређено .....................................................(14) (место за купање). 

Изградиће се и велико .....................................................(15) ( место за паркирање). 

Спортисти ће имати неколико ..........................................(16) (отворена места за игру) за 

различите спортове. Уз убалу језера протезаће се .......................................... 

(17) (место одређено за шетњу).  

(Према чланку СНН) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért
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III  
Са стране ћете наћи речи и изразе које треба да упишите у одговарајућем падежу 
рекцији предлога)  
 

Математика фудбала 
 
Фудбал пружа готово савршен пример за 

..............................................(18) питања глобализације. Он је без 

..............................................(19) најглобализованији од 

..................................(20). Поготово ако глобализацију дефинишемо као 

способност играча а прелаз из ....................................(21) у други клуб, 

из једне у другу земљу. Глобализација је у фудбалу постојала одувек, 

али је у последње време расла скоковито откако је практично укинуто 

ограничење броја страних играча у .......................................(22) на 

главном фудбалском тржишту, у Европи и откако су клубови постали 

далеко кoмерцијлизованији, све се више удаљивајући од 

......................................(23) која је била „друштвеносвесна”. Поставља 

се, дакле питање рада у комбинацији са појачаном 

комерцијализацијом, како то утиче на слободно кретање и 

концентрацију квалитета у неколико водећих клубова.  

Поред ...................................(24) која је данас готово у потпуности 

комерцијализована, постоји још један врло интересантан аспект 

фудбала: сцена на којој се боре националне репрезентације и где још 

увек владају строга правила ФИФА која озбиљно ограничавају улогу 

новца и не дозвољавају  играчима да мењају национални дрес. Управо 

нам та комбинација потпуно комерцијализоване и потпуно 

некомерцијализоване сфере у ...................................(25) једне исте 

делатности омогућује да проучавамо последице двају 

институционалних аранжмана на .......................................(26) 

квалитета, односно, на неједнакост. Исто тако, као што ће се видети у 

закључку, управо нам та комбинација комерцијализације и регулације 

нуди неке интересантне поуке о …...........................................(27). 

анализа 

сумња 

сви спортови 

 

један 

 

 

клуб 

 

 

ранија улога 

 

 

 

клупска сцена 

 

 

 

 

 

оквир 

 

концентрација 

 

 

будућност 

  
(НИН 2008/17 

 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért
          10  
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IV  
Из текста недостаје 8 речи. За сваку реч смо дали четири могућности за решења. 
Доле у квадратиће упишите слово испод којег се налази правилан облик речи. 
Радите по узорку (0)! 
 

Занимљивости 
Спасоносни шах 

 
 У изузетним ...................................(0) партија шаха може чак да спасе живот. 
Године 1392. Мухамед VII, владар маварског ................................(28) Гранаде, збацио је 
с престола свог брата Јусуфа и затворио га у тамницу. Шеснаест година касније, кад је 
већ био толико ................................(29) да је осећао како му се ближи крај, Мухамед је 
одлучио да престол преда свом сину, што поред живог Јусуфа није било једноставно 
зато је издао наређење да ................................(30) затвореног брата сместа усмрте. Кад је 
................................(31) стигла Јусуф је управо играо шах са управником затвора. 
Краљевски заточеник је замолио управника да га тек потом погубе. Управник је 
услишио његову молбу и тиме ненамерно ................................(32) спасао живот. 
Последњи потези само што нису били повучени кад су у пуном трку стигла на коњима 
два гласника с вешћу о смрти Мухамеда VII. 
 Персијски цар Дарије I,  који је у V веку пре Христа владао огромним 
................................(33), дозвољавао је подјармљеним народима да сами управљају 
својом државом, да живе у складу са својим законима, да употребљавају 
................................(34) матерњи језик и поштују своје богове. У замену за то захтевао је 
................................(35). 
 

(Према чланку СНН) 
  

А   Б   В   Г 
 
0.  околинама  околностима  окружењима  круговима 

28. краљевање  краљевине  краљевства  краљства 

29.  болан   разбољен  обољен  болестан 

30.  свог   његовог  њеног   својег 

31.  наредба  уредба   приредба  наређење 

32.  затворнику  затворенику  притворнику  затвореним 

33.  царевином  царевањем  царством  царидбом 

34.  њихов   његов   свој   њезин 

35.  веру   верност  веридбу  веровање 

 

 

0. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért
А         8  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 7   
III. feladat 10   
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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 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2011. május 23. 8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

  
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
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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! Одговорите на постављена питања! 
 
1. Шта је поента шале у уводу текста? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Зашто је аутор користио ову шалу? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Шта су доказала емпиријска истраживања у вези образовања и привредног раста? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
4. Да ли велико улагање новца може решити све проблеме у привреди? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Какав је однос у броју професора и броју ђака напр. у Јерменији, Грузији и 
Молдавији? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
6. Колики је број ученика у 50 одсто основних школа у Србији? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7. А број ученика у градским школама? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Шта сугерише аутор о решавању финансирања што се тиче школа са малим бројем 
ученика? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
9. Шта би учинило стручне средње школе ефикаснијим и јефтинијим? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10. Које земље се спомињу као пример за модел стручних школа? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
11. Шта је суштина студије о приватном финансирању школа? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
12. У чему се разликује приватно образовање Кореје од истог у другим азијским 
земљама? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
13. Како гледа Светска банка на приватно и јавно образовање? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért
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II  
Послушајте текст и испуните табелу по узорку (0). Установите да ли тврдње 
одговарају садржају текста! 
 
 
0. Ференц Калмар се почетку бавио сликарством.  

 

14. Основни предмет његове уметности је животињски свет. 

15. Он је ракао: Птице су божанска бића. 

16. Изложбу је организовао Музеј примењених уметности из Будимпеште.  

17. Нина Крстић је директор јагодинског Музеја наивне и маргиналне уметности.  

18. Уметник Ференц Калмар је награђен за животно дело.  

19. Изложба није била отворена из техничких разлога. 

20. Изложене скулптуре Ференца Калмара.  

21. Небојша Брадић каже да наивна уметност није нимало наивна. 

22. Калмаров приказ птица је свакодневна тема.  

23. Осим Будимпеште није излагао у другим европским метрополама.  

24. Покровитељ изложбе је Министарство културе. 

25. Те птице су посетиоце подсетиле на заштиту животињског света.  

 
 

 Тачно Нетачно 
0.  X 
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

  
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2011. május 23. 
1012 

Szerb nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése I. feladat 13   
II. feladat 12   

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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SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2011. május 23. 8:00 
  

IV. Íráskészség 
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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  
Напишите излагање од 120-150 речи под насловом „Климатске промене и њихове 
последице”! 
 
- У чему се највише очитују промене климе;  
- Чему може да доведе загрејавање земаљске кугле; 
- Какви су прелази из једног годишњег доба у друго; 
- Да ли се, по вашем мишљењу, разне епидемије, до сада непознате болести, природне 
катастрофе и друге необичне појаве могу довести у везу за променом климе? 
Шта очекујете од будућности у овом смислу? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

II  Одаберите једну од две наведене могућности. 

Знак изабране опције упишите у квадратић!    
 
II/А  
Напишите своје мишљење у излагању од 200-250 речи о савременом језику 
(мађарског или српског) у медијама! 
 
- У којој мери преовлађују стране речи у савременом језику, утиче ли то и на наш 
свакодневни говор; 
- Да ли је то позитивна појава (напр. богаћење језика...); 
- Шта је разлог утицаја енглеског језика у публицистичком стилу и свакодневном 
говору; 
- Могу ли се те речи и изрази заменити речима матерњег језика; 
- Шта вам је мишљење о натписима на страном језику. 
Да ли англицизми и германизми угрожавају наше речничко благо. 
 
II/Б  
Напишите састав од 200-250 речи у којем ћете нас информисати о томе да сте били 
на сајму књига. Шта су вам утисци? 
 
- Каква је понуда књига; 
- Која врста лектире преовлађује на штандовима; 
- Какве су цене књига, да ли су оне доступне студентима, ученицима...; 
- Зашто многи читаоци траже лакшу, забавну лектиру; 
- Како је била заступљена поезија. 
Да ли сте нешто купили, шта вас највише занима, зашто? 
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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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