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Fontos tudnivalók 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs  
 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható latin betűs írásmód,  
 
ahol a feladat válaszként  teljes mondatot igényel. 
 
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 текст и на назначена места упишите доле наведене делове реченица 
које се по садржају уклапају у текст! Решења нису дата у правилном редоследу. 
 

 
Прохујало са сузама 

 
 
 Субјективизам, лични и интимни тон у књижевности, данас је особина жена-
писаца. У данашњем нелиричном и неромантичном добу човек-писац, који је некада 
толико и тако радо причао о себи, добио је неку врсту стида, постаје све одмеренији и 
уздржљивији, док .................................................. (1), исповеда се, показује своје 
унутрашње тајне, разголићује своју душу.  
 Аутор ове две реченице је Јован Скерлић, написао их је пре стотинак година, али 
се нису односиле ........................................... (2). Он је био давно покојни када је она 
почела да објављује своје романе у наставцима. Али, ни један критичар који је писао за 
њена живота, није се позабавао њеним књигама. Била је игнорисана, прећуткивана, за 
њу се у најбољем случају говорило да је ................................................... (3), писца 
Српске трилогије. Њени романи, приповетке и драме које је потписивала као Мир Јам и 
који су објављивани ........................................... (4) у Недељним илустрацијама од 1926. 
до 1941. године, представљали су концентрат љубавних заплета и расплета, пуцали су 
од емоција, мамили су сузе... Жена која је толико писала о љубави и браку, 
............................................................... (5). 
 Рођена је у Јагодини 22. априла 1887. године као кћи Јакова Јаше Јаковљевића. 
Отац се као државни чиновник селио по Србији, али је остао у Крагујевцу где је 
направио каријеру поставши начелник округа крагујевачког. Тако се може рећи да је 
Милица као девојка била заправо део тадашње градске елите. У Крагујевцу је завршила 
................................................. (6) и 1907. отишла је у село Криви Вир, близу Параћина, 
где је била учитељица. Када је почео Први светски рат (1914), она се вратила у 
Крагујевац. Свих ратних година је читала и писала. Прочитала је сва ............................. 
(7), читала је на француском, записивала је своје дневничке белешке. Када се брат 
Стеван вратио из рата, четворо деце Јаковљевића је дошло у Београд и становали су у 
Молеровој улици на Врачару. Сестре Ружа и Зора ће се касније удати и отићи, и брат 
Стеван ће отићи, а Милица је до смрти остала у том стану изнад Славије. Своју 
............................................... (8) Милица Јаковљевић је почела ...................................... (9) 
у листу Новости, потом је прешла у Штампу, да би на крају постала новинар тада 
престижног листа Време. Највише је писала о позоришту. У лист за одмор и забаву, 
како је стајало у заглављу Недељних илустрација, дошла је 1926. године и почела је да 
се потписује као Мир Јам. Тако је било све до њеног последњег текста 1941. године 
када је почео Други светскир рат.  
 Тешко је данас објаснити шта је тих предратних година значио овај недељник у 
коме је Мир Јам објављивала у наставцима по два своја романа. Продавао се на 
територији целе Краљевине Југославије, ......................................................... (10) и са 
нестрпљењем су ишчекивале следећи број да би виделе шта се догађало са јунацима 
које је стварала Мир Јам. Излазио је средом.  
          (СНН) 
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Балзакова дела 
жена-писац говори искључиво о себи 
никада се није удавала 
у наставцима 
учитељску школу 
у Београду као новинар 
на Милицу Јаковљевић 
професионалну каријеру 
сестра писца Стевана Јаковљевића 
куповале су га углавном жене 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. Elért
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II Прочитајте текст и попуните табелу по узорку (0). Установите да ли су тврдње 
истините или лажне! 
 
 
 

Наше навике 
 

Изути се или не... 
 

Ко не воли да се раскомоти у својој кући и ослободи ноге обуће понекад одмах, 
још на вратима? Али шта учинити у туђој кући када су домаћини боси, у чарапама, или 
меканим папучама, хекланим натикачама. Шта урадити код домаћина коме је скидање 
ципела не само ствар удобности, већ и знак поштовања дома у који се улази. Тако на 
Блиском или Далеком истоку гости који се не изувају сматрају се непристојним. Осим 
тога, народи на Далеком истоку верују да је веома културно изути се и пред вратима 
оставити бриге и тешкоће у ципелама. 
 У западном свету традиција изувања је такође веома распрострањена, не само 
пре уласка у сопствену кућу или код пријатеља, већ и на железничким станицама, у 
аутобусима, па и у авиону, као што то без имало устручавања раде Швеђани. Немци, 
пак, воле да су им стопала комотна на радном месту и радо ципеле замењују нечим 
удобнијим. Обичај изувања се веома поштује у далеком и веома урбаном Јапану и нама 
ближој Турској, а та пракса се одомаћила и у Чешкој и Норвешкој. Међутим, изување 
испред врата је незамисливо у Паризу, Лондону и Риму јер би тако нешто најблаже 
речено изазвало изненађење, нешто недолично, па званице у скупоценим ципелама и не 
помишљају да их скину, 
 На Балкану, као што је то неко добро приметио „бити или не бити” гласи: ако се 
не изујемо као што домаћица очекује, она се неће лепо осећати; ако се изујемо – тада се 
ми нећемо лепо осећати. 
 У свечаним приликама као што су славе, рођендани или друга већа кућна 
окупљања, од званица се не очекује да се изују. Уз свилену хаљину или белу кошуљу 
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некако не иде изување и облачење и сувише малих или повећих папуча са плишаном 
куцом, која плази језик на званицу преко пута. Али, улазити у нечији дом са јако 
запрљаним ципелама је крајна неосетљивост и некултура. 
 Дилеме нема: када загазимо у блато, или у необорив доказ да је комшијски 
љубимац био у шетњи, а власник се није потрудио да уклони траг – требало би се 
изути. Понекад је потребно обућу прво очистити на отирачу који је омотан пешкиром 
овлаженим дезинфекционим раствором па тек онда ући у кућу и скинути их. Ако 
напољу лије и ципеле су се напиле воде толико да из њих капље, такође. За такве 
прилике требало би имати папуче за госте, али не оне које су ношене, већ чисте које се 
после употребе могу опрати у машини. 
 Правилима лепог понашања сматра се и скидање обуће у кући где је беба. Гости 
се у таквим домаћинствима изувају и када то нико од њих не тражи, али је понекад 
домаћица принуђена да дубоко удахне пре него што замоли несмотреног госта да се 
изује, правдајући се да је беба мала или да је тек проходало, па више мили по поду него 
што стоји. Иако не можемо живети у стерилним условима, на помисао шта се све може 
наћи на уличним тротоарима, скидање обуће има своје оправдање. Ваздух стално 
циркулише у стану и са њим се са пода и тепиха дижу честице прашине, микроби, 
гриње и паразити. У ципелама не би требало улазити у спаваћу собу, а посебно не у 
дечију. 
 
          (СНН) 
 
 
 
  тачно нетачно

0. У гостима је изување обуће непристојно.  X 

11. На Блиском и Далеком Истоку гости у ципелама су непожељни.   

12. У западном свету је изување распростањено.   

13. У Јапану се не смемо изути.   

14. У Паризу и Лондону би изување ципела изазвало изненађење.   

15. У гостима и свечаним приликама обувамо папуче.   

16. На свечаним приликама у елегантној одећи требају ципеле.   

17. У блатним ципелама се не улази у стан.   

18. Имати папуче за госте је увреда.   

19. Скидамо обућу у кући где је беба.   

20. Изување обуће нема право оправдање.   
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III Прочитајте текст и кратко одговорите на питања! 
 

Ко су идоли младих 
 

Најчешћи узор српских средњошколаца су њихове мајке. Готово половина ђака 
има идоле међу јавним личностима, а већина њих је из света естраде и спорта – 
резултати су истраживања тима Института за психологију Филозофског факултета, 
објављених у последњем броју Зборника Института за педагошка истраживања. Око 
2.500 ученика из 26 школа из девет градова у Србији, на листи најпопуларнијих 
наводили су Анџелину Жоли, Светлану Ражнатовић, Ану Ивановић, Новака Ђоковића 
и Владу Дивца. На списку од 400 јавних личности, међу првих 20 нашли су се неколико 
страних фудбалера, Исидора Бјелица, Бред Пит, Бил Гејтс, Здравко Чолић, Аврил 
Лавињ, Парис Хилтон... 
 Ученици у истраживању требало је да наведу по три особе из приватног живота 
(узори), било да су оне живе или не, за које би могли да кажу да би волели да буду као 
оне, као и да наведу разлоге за свој став. Исто питање било је постављено за особе из 
јавног живота (идоли). 
 За највећи број испитника, узори из приватног живота су родитељи, на првом 
месту мајка, а потом следе отац, неко од рођака, сестра, па брат. Највећи број 
средњошколаца (21 одсто оних, којима је мајка узор), наводи као разлог доброту и 
племенитост мајки. Потом следе подршка, разумевање и љубав коју оне пружају (20 
одсто). Ученици су такође истицали и пожртвованост мајки да им обезбеде васпитање и 
добар живот (15 процената), а 13 одсто њих наводило је моралне особине својих мајки 
попут поштења, праведности и искрености. 
 Највише средњошколаца диви се очевима јер су вредни и зарађују за породицу 
(24 одсто од оних, који наводе оца као узор), 15 одсто цени њихову доброту и 
племенитост, а по 12 одсто њих диве се очевима због интелигенције и образовања, 
односно због успешности у професији. 
 Сестра је идол зато што је успешно окончала школовање и нашла добар посао 
(45 одсто оних који сестру наводе као узор), зато што пружа ослонац, разумевање у 
љубав (24 одсто) или зато што је независна (11 процената). 
 Наставници су ретко узори ученика, што је потврђено и у неким старим 
истраживањима, наводе аутори. 
 Кад је реч о моделима из јавног живота, далеко најпопуларније су естрадне 
личности (више од половина ученика је навело неког од њих, као свог идола), а потом 
следе спортисти који су идоли за трећину ученика. Средњошколци се диве својим 
идолима пре свега због успеха у професији којом се баве (29,7 одсто), а потом следе 
разлози који се односе на славу, моћ и богатство (19,4). Трећи по заступљености, али 
знатно ређи разлози тичу се физичког изгледа идола. 
 

(Политика) 
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21. Који су најчешћи узори српских средњошколаца? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
22. Шта је доказало истраживање Филозофског факултета? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
23. Шта се тражило од ученика током истраживања? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
24. Који је редослед узора младих према истраживању? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
25. Шта су истицали ученици код мајке као узора? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
26. Зашто се диве очевима? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
27. Ко су најчешћи модели из јавног живота? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
28. Због чега им се диве? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
29. Који су још разлози? Наведите два до три ! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
30. Колико је важан код узора спољашњи изглед? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Max. Elért
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 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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Fontos tudnivalók 

 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 

 

A piszkozatot át kell húzni. 

 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs  
 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható latin betűs írásmód,  
 
ahol a feladat válaszként  teljes mondatot igényel. 
 

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 облик по узорку (0)! 

 

 

Школовање 

 

Када сам достигао за школу, сви су у кући данули душом, уверени да је школа калуп у  

који се дете, као прокисло тесто (0), метне, па му школа да форму и врати га  

родитељима печено. 

Моје школовање, то је управо моја борба за опстанак и самоодржавање. Ја сам се кроз 

....................................... (1) (основна школа) провукао некако, благодарећи не толико 

мојој приљежности, колико ....................................... (2) (очева пажња) према учитељима. 

Кроз четири године школе, ја сам ревносно хватао муве, правио на прописима 

......................................................... (3) (огромна крмача), резао перорезом 

………....................................... (4) (школска клупа) и враћао се свакога дана кући тако 

....................................... (5) (убрљани прсти) од мастила као да сам изучавао 

…….......................................(6) (фарбарски занат) а не школу. 

На крају четврте године, обукла ме је мајка у .................................................. (7) (нова 

хаљина), закопчала ме пажљиво одостраг, стрпала ми у џеп .......................................... (8) 

(чиста марама) за нос, очешљала ме са раздељком на среди и одвела лично у школу, где 

сам пред ....................................... (9) (угледни гости) декламовао нешто из 

................................................. (10) родољубива лира), због чега ме је прота пољубио у 

чело, окружни начелник помиловао, а отац се заплакао. То је био чин који је означио да 

сам од тога часа гимназијалац. 

 

(Бранислав Нушић: Аутобиографија) 
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II Уз предлоге ставите речи у одговарајући падеж по узорку (0)! 

 

Мики је у опасности 

 

Јастреб је кружио над ливадом (0) (ливада) и чекао погодан тренутак да се 

спусти над свој плен.  

Мики је потражио заклон, али га нигде није било. Он се загњури у 

................................................. (11) (детелина), али је птица грабљивица имала оштро око 

и одмах се спустила према .................................................... (12) (земља), ишчепала 

уплашеног зечића кљуном и понела га у гнездо својим младунцима. Зечић се већ 

помирио са ....................................................... (13) (страшна судбина), али у том часу 

груну пушка. Јастреб крикну од .................................................... (14) (страх) и испусти 

зечића.  

Мики је имао среће. Пао је с велике висине, али се није јако ударио. Опипао је 

ножиће. Нису га болеле. Тек тада је приметио да му је уво рањено. Окрзнуло га је зрно 

из .......................................................... (15) (пушка). Зечић отрча до 

.................................................. (16) (поток) и тужно се загледа у сопствену слику у води. 

Затим седе под .............................................................. (17) (висока јела) да се одмори од 

......................................................... (18) (узбуђење). Свеж шумски ваздух га је опио и 

Мики је задремао. У сан му је дошла зелена ливада, али када је загазио у 

................................................ (19) (први листић) осети ударац по 

.............................................. (20) (глава) и пробуди се јаукнувши од бола.  

 

(Српскохрватски за странце) 
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III На назначено место упишите доле наведене речи које су у правилном облику! 

 

 

Мисли Николе Тесле 

 

Мајка. Моја мајка је била .......................................(21) и радила је свакодневно од 

четири сата ујутро до једанаест увече. Од четири до ручка, у шест сати, док би сви 

остали спавали, не .......................................(22) никад очи, посматрао сам мајку са 

великим .......................................(23) како брзо и понекад у трку обавља задатке које је 

сама себи поставила. Наредила би слугама да се .......................................(24) о домаћим 

животињама, помузла краве, обавила сама многобројне послове, примпремила доручак 

за цело .......................................(25), и тек када би све било спремно, остатак породице 

би устао.  

 

Отац. Мада мајци могу да захвалим за сав .......................................(26) дар који 

поседујем, и вежбе које ми је отац давао мора да су помогле. Задаво ми је, на пример, 

да погађам .......................................(27), да откривам недостатке неког облика или 

израза, да понављам дугачке реченице, или да рачунам напамет.  

 

Моћ електроцитета. Ко .......................................(28) жели да схвати сву величину нашег 

доба треба да проучи историју развоја електроцитета. Ту ће наћи причу какве нема ни у 

бајкама Хиљаду и .......................................(29). Толика је моћ човекова, да небо одјекује, 

а Земља дрхти од самог звука .......................................(30) гласа. Реч даљина губи свој 

смисао. Ја сам слао електричне осцилације на најудељеније пределе Земље и она ми је 

одговарала.  

 

 

(Српкохрватски за странце) 
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21.  а) неуморна      26.  а) проналазни 

 б) незаморна      б) проумитељски 

 в) неуморена      в) изумитељски 

 г) неморна      г) истраживачки 

 

22.  а) затворивши    27.  а) туђу мисо 

 б) затворни      б) туђе мисли 

 в) затварјући      в) туђи мисао 

г) затворно      г) туђa мисao 

 

23.  а) ужитком     28.  а) истински 

 б) уживањем       б) истиначки 

 в) уживањом      в) истинити 

г) уживањима     г) истинито 

 

24.  а) збрину     29.  а) једна ноћ  

 б) забрину      б) једну ноћ 

 в) побрину      в) једне ноћи 

г) брину      г) једине ноћи 

 

25.  а) домаћинство    30.  а) њеног 

б) кућство      б) њезиног 

в) домарство      в) његовог 

г)обитељство      г) њиховог 
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IV Допуните реченице доле наведеним глаголским облицима по узорку (0)! 

 

 Обалом Дунава шетали су (0) Милан и његов пријатељ из иностранства. 

Странац .......................................(31) сивкасту, прљаву воду реке и 

................................................(32). 

- Зашто се толико певало Дунаву и зашто је у свим песмама плав? 

- То су старе песме. .......................................(33) леп и плав пре педесетак година. Тада је 

дунавска вода била чиста и .......................................(34) пити. Од тада су на његовим 

обалама изграђене многе фабрике. Оне .......................................(35) отпадну воду у реку.  

- То је у свим земљама забрањено.  

- Јесте, али индустрија још има последњу реч.  

Развој индустрије и технике .......................................(36) много користи. 

.......................................(37) удобније .......................................(38) лакше. У исто време 

.......................................(39) је много штете. Фабрике .......................................(40) у ваздух 

штетне гасове.  

 

(Српскохрватески језик) 

 

 

(0) шетати, гледати, упитати, бити, моћи, избацивати, донети, живети, радити, 

починити, загађивати 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 10   
IV. feladat 10  

FELADATPONT ÖSSZESEN 40   
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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  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERB NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 24.  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 feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs  
 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható latin betűs írásmód,  
 
ahol a feladat válaszként  teljes mondatot igényel. 
 
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! Заокружите правилан одговор! 
 
 
1. Доди Фајед, родом из Александрије преко ноћи је стекао славу 
а) чувеног глумца 
б) плејбоја 
в) милијардера 
 
2. Понекад се тај 41-годишњак представљао као 
а) филмски режисер 
б) тв-репортер 
в) продуцент, добитник Оскара 
 
3. Све је почело када се Додијев отац и Дајана срели у Лондону  
а) на једном добротворном скупу 
б) на једном модном фестивалу 
в) на Додијевом рођендану 
 
4. Одмах је њој и њезиним синовима понудио летовање 
а) у својој кући 
б) на броду у Грчкој 
в) на приватном острву 
 
5. Увече је организована 
а) гала-вечера 
б) диско-забава 
в) игранка уз ватромет 
 
6. Доди и Дајана су играли грозничну игру жмурке 
а) са штампом 
б) са плејбојима 
в) са милијардерима 
 
7. Дајана је понекад прскала папараце 
а) веселом 
б) гуменом лоптом 
в) пиштољем на воду 
 
8. Дајана у ово време није имала  
а) телохранитеље 
б) у кога би имала поверење 
в) пријатеља 
 
9. Куд год је ишла пратили су је  
а) полицајци 
б) сумњиви типови 
в) папараци 
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10. Мохамед ал Фајед саветовао је сину 
а) да се често виђа са Дајаном 
б) да се представи као њен заштитник од папараца 
в) да буде прави каваљер 
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II Послушајте текст и одговорите на питања! 
 
 
 
11. Ко је Карабатић, ко су му били родитељи? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Одакле је пореклом? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Какву повељу је добио од нишког градоначелника? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Које националности је по мајчиној, а које по очевој лози? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Шта му је рекао један старији тренер на почетку каријерe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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16. Како се односи према питању националне припадности рукометаш? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Куда највише воли да иде? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Шта је био симболични гест организатора на фудбалској утакмици где је 

гостовала репрезентација Србије? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Који се познати научник поносио српским пореклом и хрвтаском државом? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Када су почели да својатају легендарног спорташа и Срби и Хрвати? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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III Послушајте текст и испуните табелу по узорку (0)! Установите да ли тврдње 
одговарају садржају текста! 
 
 
 
  тачно нетачно

0. Нико нема разлога за сталну бригу. X  

21. Стрес доприноси ефикасном послу.   

22. Тешко је наћи праве ствари у животу.   

23. Нико не може очекивати да све буде по његовој жељи.   

24. Немојте се задржавати у потпуној тишини.    

25. Одвојите време за молитву или медитацију.   

26. Молити се може само у цркви.   

27. Записујте мисли и емоције.   

28. Избегавајте ствари које су вам некад биле драге.   

29. Откријте шта вас весели.   

30. Немојте прочитати што сте записивали.    
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

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 

 

2012. május 24.  8:00 
  

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 

 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A feladatokat cirill betűs írásmóddal adtuk meg. A megoldásokat általában cirill betűs  
 
formában kell megadni. A feladatmegoldás során csak ott választható latin betűs írásmód,  
 
ahol a feladat válaszként  teljes mondatot igényel. 
 
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 Фирма у којој радите тражи добро образованог стручњака. Ваш пријатељ је 
тренутно незапослен, па му саветујете да се запосли код вас. Образложите ваш 
предлог у излагању од 120 до 150 речи! 
 
- Фирма се налази у центру града, лични приходи су повољни.  
- Ваш пријатељ врло добро влада енглеским језиком и различитим програмима 
компјутера што је услов запослења. 
- Будући да ћете радити заједно, бићете много заједно, моћи ћете много да му 
помогнете. 
- Док не нађе подстанарство, понудите му смештај у вашем стану. 
- Тражите одговор за три дана. 
 
 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2012. május 24. 
1111 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 5 / 8 2012. május 24. 
1111 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
II/А Напишите излагање од 200 до 250 речи о промени климе и несрећама у 
природи! 
 
- Кише, поплаве, пожар, цунами и последице. 
- Шта може бити, по вашем мишљењу, разлог катастрофе?  
- Шта може помоћи држава, а шта појединци? 
- Облици добротворне помоћи. 
- Да ли сте већ учинили нешто у знаку хуманитарних акција у школи или у породици. 
 
 
 
 
 
II/Б Желите ли да на лак начин добијете већу суму новца? Учествујте у наградним 
играма! Зовите одмах број: .... 
Слични позиви чују се свакодневно на телевизији. Напишите излагање од 200 до 
250 речи о овој појави! 
 
- Ваше мишљење о наградним играма. 
- Циљ позива гледалаца на учешће у наградним играма. 
- Ниво питања и задатака у овим квизовима. 
- У чему је сличност наградних игара и реклама? 
- Шта вам сугерише повишена цена телефонских позива на ове игре? 

 

Знак изабране опције упишите у квадратић!    



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / 8 2012. május 24. 
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Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 7 / 8 2012. május 24. 
1111 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 8 / 8 2012. május 24. 
1111 

Szerb nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 

 

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 
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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