Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
A II.
vizsgabizottságot feladatlaphoz
feladatlaphoz
Irodalmi
Irodalmi
működtető
nyomtatott
nyomtatott
szöveggyűjtemény,
szöveggyűjtemény,
intézmény
helyesírási
helyesírási
kötet vagy a
kötet vagy a
biztosítja
szótár, egyszótár, egyfeladatok
feladatok
illetve
illetve
kidolgozásával
kidolgozásával
kétnyelvű
kétnyelvű
összefüggő más
összefüggő más
szótár (tíz
szótár (tíz
nyomtatott
nyomtatott
vizsgázónként
vizsgázónként
ismerethordozó.
ismerethordozó.
legalább egy
legalább egy
példány)
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Tételkifejtés

Feladatsor
I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy szerb nyelvi
tétel kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott
szótár használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
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Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege szerb nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli szerb
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
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téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szerbek kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat
II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
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A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi minőség Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
40 pont
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
10 pont
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
25 pont
Nyelvi minőség
15 pont
Helyesírás
8 pont
Íráskép
2 pont
Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szerb nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
A szerb nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szerb nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
szerb nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szerb nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
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ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szerb nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll.
(nyelvi transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A szerb nyelvi altételek a részletes
követelmények témáira épülnek. Az altételsort úgy kell összeállítani, hogy a témák
mindegyikéhez legalább egy altétel tartozzék.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szerb nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi szerbek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
A szóbeli vizsga irodalom altételeinek tematikai aránya
A vizsgaleírás 18 altétel kijelölésére közöl kötelezettséget. Ezek a következők:
A Szerzők és művek témáiból összesen 12 altétel állítandó össze.
- 6 megjelölt életmű
- 4 altétel a Szerzők és művek más témáiból (a szerző és művének beható ismerete,
népköltészet, a közelmúlt irodalma, a kortárs irodalom)
- 2 altétel a magyarországi szerb irodalomból
Az Értelmezési szintek mindegyik témájából kötelező altétel.
- Irodalomtörténet 2 altétel
- Motivikus, tematikus megközelítés 2 altétel
- Műfaj, poétika 1 altétel
- Kultúrtörténet 1 altétel
A további altételek kijelöléséről a tételsor összeállítója dönt.
A Szerzők és művek témáiból összeállított altételek bármelyike meríthet az Értelmezési
szintek szempontjaiból, az Értelmezési szintek témáiból összeállított altételek bármelyike
tartalmazhatja a Szerzők és művek témáiban megjelölt alkotókat.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
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A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, szerb nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - szerb nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási Egy szerb nyelvi
feladatok:
tétel kifejtése
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

40 pont

50 pont

Egy irodalmi
tétel kifejtése

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy szerb nyelvű alkotáshoz (irodalmi
vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai
alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli
szerb alkotóktól bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A
feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű
ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szerbek kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
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kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
Tartalom
15 pont
30 pont
Szövegszerkezet
5 pont
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Reflektáló szöveg
20 pont

Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom

10 pont
5 pont

Problémaérzékenység
5 pont
Gondolatmenet
5 pont
Nyelvi igényesség
5 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
40 pont
Műértelmező szövegalkotási feladat
30 pont
Reflektáló szöveg
20 pont
Helyesírás
8 pont
Íráskép
2 pont
Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy szerb nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A szerb nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szerb nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
szerb nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szerb nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Szerb nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
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(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Az altételek a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően
tartalmaz(hat)nak egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes
oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közlik a kifejtendő feladat megjelölését. A feladatmegjelölés a részletes vizsgakövetelményekre épül.
A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi szerbek nyelvével, szokásaival, hagyományaival,
kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a szerb nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak. Legalább két
altétel a magyarországi szerbek irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a szerb nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; szerb nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
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A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - szerb nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
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II. ОПИС ИСПИТА
Подела испита
Виши степен
Писмени испит
Усмени испит
240 минута
20 минута
100 бодова
50 бодова

Средњи степен
Писмени испит
Усмени испит
240 минута
15 минута
100 бодова
50 бодова
Помоћна средства на испиту

Кандидат
обезбеђује
Обезбеђује
институција која
сарађује са
испитном
комисијом

Средњи степен
Писмени испит
НИШТА
За II. радни лист
штампани
правописни
речник моно
и/или двојезични
речник
(најмање један
комад на десет
кандидата)

Усмени испит
НИШТА
Хрестоматија
или у вези са
задатком неки
други штампани
текст.

Виши степен
Писмени испит Усмени испит
НИШТА
НИШТА
За II. радни лист
штампани
правописни
речник моно
и/или двојезични
речник
(најмање један
комад на десет
кандидата)

Хрестоматија
или у вези са
задатком неки
други штампани
текст.

Информације за јавност

Градиво
Време

Средњи степен
Писмени испит Усмени испит
НИШТА
тематика и
наслови теза
НИШТА
према пропису
закона

Виши степен
Писмени испит Усмени исппит
НИШТА
тематика и
наслови теза
НИШТА
према пропису
закона

ОПИС ИСПИТА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ
Писмени испит
240 минута
90 минута
150 минута
Радни лист
I. радни лилст:
II. радни лист:
Разумевање текста и
Анализа текста:
расуђивање или
анализа или
писање
књижевно поређење
прагнматичког текста
50 бодова
40 бодова
Правопис:8 бодова
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Усмени испит
15 минута
Излагање тезе
Израда једне тезе из
Израда једне
српског језика
књижевне тезе

10 бодова
25 бодова
Вештина изражавања: 15 бодова
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Целокупни утисак: 2 бода
100 бодова

50 бодова

Писмени испит
Општа правила
На писменом испиту кандидати решавају један централни радни лист.
Кандидат прво решава I. радни листза који има на располагању 90 минута.
Радни лист садржи један задатак за разумевање текста предвиђен за 60 минута и један
задатак са стварање текста предвиђен за 30 минута.
Након 90 минута професор прикупља радне листове.
После тога следи решавање II. радног листа. За решавање II. радног листа кандидати
имају 150 минута. За решавање задатка може се користити правописни речник, односно
монолингвални и двојезички штампани речник.
Формалне карактеристике писменог теста
На првом делу испита очекује се разумевање и писање једног прагматичног текста.
Према томе садржи један задатак за разумевање текста и један задатак састава
свакодневног текста, који може да буде аргументација или конструисање прагматичног
текста. Од ова два задатка кандидат по свом избору бира један.
Други део писменог испита очекује писмену анализу, која може да буде анализа једног
текста према датим одредбама, или поређење два књижевна дела према датим одредбама.
Од два задатка за анализу кандидат бира један.
Када кандидат бира задатак мора ознацити свој избор. У случају да место започетог
задатка бира други, задатак који сматра неважећим мора да прецрта.
Садржајне карактеристике писменог теста
I. Разумевање текста и писање прагматичког текста
Задаци из разумевања текста
Текст за разумевање је један евентуално два (међусобно повезана) текста, од 700-1000
речи дужине.
Овај текст нема лимитације на тему, жанр, комуникацијске учеснике или друге одредбе.
Питања којима се испитује разумевање текста могу се односити на:
- идентификација чињенице, података, констатације,аргумента, стања која се у тексту
непосредно могу пронаћи
- односи: између граматичких и стилских одредба, између наслова и целокупног текста;
значења целокупног текста, слојева значења.
- комуникативне карактеристике текста, према жанровском и прагматичном гледишту,
упућивања и њихова улога; веза текста и других (спољни) информација;
- структура текста: садржајне и логичке везе; структура текста, обрада текста и његово
значење;
- синтеза текста (нпр. скица, скраћивање текста према датим одредбама итд.)
Задатак из састава
Матурант према свом избору решава један од наведених задатака из састава
прагматичног текста. Обширност које се очекује у овом задатку је 120-200 речи.
Затак може да буде следећи:
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А) Аргументовано са 3-5 аргумента заузимање става на неку тему из јавног живота,
културе или начина живота.
Б) Писање прагматичког текста у датом жанру, теми, комуникацијским факторима.
Врста текста може да буде: мотивационо писмо, разна званична писма (нпр. жалба), молба,
примедба, говор, иницијатива, препорука, похвала, текст рекламни летки.
Радни лист саопштава конкретне садржајне, жанровске, језичке и формалне захтеве и
одређује парцијално бодовање.
II. Писмена анализа књижевног текста
Кандидат бира један од два дата текста са различитом темом.
Решење одабраног задатка треба да буде 400-800 речи.
Опционални задаци могу бити следећи:
А) Анализа једног књижевног дела (или одломка) из аспекта главне проблематике.
Б) Анализа и поређење два књижевна дела (или одломка) према одређеним одредбама.
Текстови оба задатка треба да буду књижевна дела на српском језику (лирски, проза,
драма или њихов одломак).
За овај задатак могу бити одабрана дела аутора из мађарске, а такође и дела других
српски аутора без ограничења на тематику, раздобље или жанр.
Задатак не условљава познавање аутора.
У случају одломка, задатак не условљава целокупно познавање дела.
У оба задатка битно је препознати и рефлектовати на проблематику у књижевном тексту.
Оба задатка садрже анализу и поређење проблематике и њихове истакнуте одредбе (нпр.
приказана тема, доживљај, проблем, ситуација, понашање главног јунака,
карактеризација, однос један према другоме, улога мотива, значење, поглед на живот у
разним временима, вредност).
Један од задатака треба да се везује за културу срба у мађарској.

Оцена писменог теста
Централно упутство за бодовање садржи поделу поена који се могу доделити за поједине
задатке.
Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја и евентуална одступања.
На оцењивање кандидата не може утицати ни чињеница да лични став одступа од
општеприхваћених ставова, нити ако мишљење кандидата одступа од општеприхваћеног
приступа.
Уважавањем критеријума и предлога бодовања наведени у упутству за исправку и
бодовање, бројем бодова које је установио стручни професор оцењује се правопис,
структура и целокупан утисак.
I. Разумевање текста и кунструисање прагматичног текста
Исправак и вредновање задатка из разумевања текста
Оцена задатака из разумевања текста врши се на основу централног упутства за
вредновање и бодовање. Максимална вредност теста је 40 бодова. Распон прихватљивих
одговора односно број бодова саопштава упутсво за вредновање и бодовање. Стручни
професор наводи детаљно и укупно бодовање задатка.
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Вредновање задатка из конструисања прагматичког текста
Оцена задатака из конструисања свакодневног текста врши се на основу централног
упутства за вредновање и бодовање. Максимална вредност задатка је 10 бодова. Од два
изборна задатка може се вредновати само један. У случају да је матурант решио оба
задатка, али свој избор није назначио (није подвукао изабрани задатак или није прекрижио
неважећи задатак) стручнин професор узима у обзир прво решење по реду. Упутство за
вредновање и бодовање саопштава одговарајуће и очекиване садржајне елементе,
жанровске елементе, односно саопштава број бодова који се могу доделити за језичке и
формалне елементе. Стручни професор прихваћене елементе означава штиклирањем.
Стручни професор наводи детаљно и укупно бодовање задатка.
Вредновање задатка из конструисања свакодневног текста (I. тест)
Разумевање текста и конструисање
прагматичког текста

Разумевање текста
Конструисање
прагматичког текста

40 бодова
10 бодова

II. Вредновање и бодовање анализе и састава
Стручни професор врши оцену задатака из анализе и састава на основу упутства за
вредновање и бодовање.
Упутство за исправак и бодовање садржи основне критеријуме бодовања састава, као и
могуће елементе теме. Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја. Решење
које одступа од описаног у упутству може се прихватити, ако је адекватно аргументовано.
Такође није неопходно употребити стручан језик који је дат у упутсву.
Стручни професор прихваћене елементе означава штиклирањем. Прихватљива су
решења која су адекватна по садржају, узрокована запажања, закључак.
Од два задатка може се вредновати само један који се везује за дату тему.
У случају да матурант није означио свој избор који задатак је израдио (није подвуко
изабрани задатак, или није прецрто неважећи задатак) професор који исправља задатак
мора да узме у обзир први по реду. Стручни професор означава грешке у конструкцији,
стилу и правопису на основу описа за вредновање. Стручни професор са додељеним
бодовима вреднује садржај, конструкцију, стил и језик - на основу ознака која су описана у
упутству. Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју
бодова који се могу доделити.
Одредбе за оцењивање и вредновање анализе текста
Садржај – разумевање текста и задатка; оквирно знање ( стручно знање, општа
информисаност); сагласност одговора са условима задатка, сагледавање проблема и
суштине , богатсво мисли, релевантни примери, изражавање личног става.
Конструкција текста – структура (концепција, логика, одговарање датом жанру)
конструкција ( повезаност, пропорционалност, подела, опширност).
Стил ( стил, граматичка обележја) регистри језика, речник, одговарање говорном језику.
Задатак за aнализу и састав

Садржај
Језик и
изражавање

Конструкција
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Језичко изражавање
(стил, правилно
изражавање)

10 бодова

Оцена правописа и облика
Правопис - према одговарајућим правописним правилима; озбиљна грешка, мала
грешка, интерпункција
У случају да је матурант имао могућности да провери правопис неког цитата свака
грешка се исправља на основу централног упутства за вредновање. Ако је матурант
напамет цитирао, грешке се морају исправити, али се бодови не одбијају.
Укупан утисак - уредност текста, читкост, уважавање читалачког става, према
уредности облика.
Сабирање бодова писменог испита
састављање свакодневног текста
анализа, састав

Разумевање текста
Састав
садржајни квалитет
језик

Правопис
Укупан утисак

40 бодова
10 бодова
25 бодова
15 бодова
8 бодова
2 бода

Усмени испит
Задатак који је написан у тези матурант треба да изради потпуно сам. Питања се могу
поставити само у случају да је кандидат кренуо погрешним путем, или је очигледно да је
застао у интерпретацији. (У таквом случају могу се поставити помоћна питања, ако време
за израду тезе то дозвољава.)
Усмени испит се састоји од једне књижевне и једне језичке тезе из српског језика,
односно од решавања и интерпретације ових теза.
Објављене тезе из језика и књижевности састоје се од 20 теза из књижевности и 20 тезе
из српског језика . Књижевне и граматичке тезе су независне и одвајају се једна од друге.
У тезама из језика и књижевности и из књижевнести, а такође и из српског језика мора
се променити 6 теза у односу на претходну годину.
Свака од теза садржи најмање по један-један задатак.
Матурант може да користи следећа средства за припрему и интерпретацију одговора:
хрестоматија, књига или други штампани текст који се везује за дату тезу (нпр. штампани
облик интернет странице, монолингвални речник, историјска-географска карта, албум
ликовне уметности).
Уз тезу одговарајућа помоћна средства обезбеђује институцуја која је именовала
испитну комисију.
Садржајне и формалне карактеристике теза усменог испита
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Тезе треба тако саставити да задаци, уважавајући одлике тема, по могућности буду исте
тежине, односно да кандидат има могућности да у времену које му стоји на располагању,
разради тему.
Језичке подтезе
Током испита проверавамо у којој је мери и на ком нивоу је кандидат способан за усмену
комуникацију, интеракцију чијој део чине рецептивне и продуктивне способности
(разумевање говора, говорна вештина). Кандидат мора бити способан како за самостално
разлагање теме, као и за интерактивну сарадњу у разговору.
Свака се подтеза састоји од текста чији обим износи 200-250 речи и задатака који су у
вези са њим (језичка трансформација, лексички, стилистички задатак итд.) Језичке подтезе
засноване су на темама детаљни матурских захтева. Питања треба тако саставити да свака
тема има најмање једну подтезу.
Подтезе из књижевности
Подтезе које су наведене у детаљним захтевима и везују се за српски језик и
књижевност кандитдат разрађује сам. Најмање две подтезе морају бити из области
књижевности срба у мађарској.
Ако задатак омогућава матурант може бирати међу наведеним ауторима и делима.
Тематска подела подтеза за усмени испит из књижевности
Опис испита прописује израду 18 подтеза, на следећи начин:
писци и њихова дела сачињавају 12 подтеза.
- 6 означена животна дела
- 4 подтезе из других тема Аутори и дела (одлично познавање аутора и његовог дела,
народна књижевност, скорашња књижевност, савремена књижевност)
- 2 подтезе из књижевности срба у мађарској
Обавезна подтеза из сваке тематике Књижевни слојеви
- Историја књижевности 2 подтезе
- Мотивички, тематски приступ 2 подтезе
- Жанр, поетика 1 подтеза
- Историја културе 1 подтеза
У осталим случајевима одлучује стручни професор.
Свака подтеза из области Аутори и дела може да се ослони на тему која је дата под
насловом Књижевни слојеви, а такође и боло која теза из области Књижевни слојеви може
да садржи ауторе који су назначени у области Аутори и дела. Тезе оба задатака треба
саопштити на начин и у време када закон прописује. Тезе и задаци, везани за тезе, могу се
упознати само на испиту, оне нису за ширу јавност.
Оцена усменог дела испита
Матурант на усменом делу испита може постићи највише 50 бодова. Унутар тога
матурант може добити 25 бодова за садржај излагања, 10 бодова за тезу из српског језика и
15 бодова за изражавање у оба задатка.
Бодовање успеха матуранта на усменом испиту обавља се помоћу следећих општих
критеријума, које садржи упутство за исправку и бодовање. Унутар одређеног интервала за
бодовање одлучује боље одговарање критеријумима.
Садржај - из књижевности може се доделити свега 25 бодова, из српског језика 10
бодова уз разматрање следећих критеријума:
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Књижевна, граматичка и културна образованост
Чињенично знање
Познавање текстова, разумевање текста
Способност решавања задатака
Богатство мисли
Сопствени став
Израда задатка
Језик - за два задатка укупно 15 бодова уз разматрање следећих критеријума:
Организација, изтицање суштине
Логично размишљање
Јасно, одређено изражавање
Велик фонд речи и употреба
Разумљива интерпретација
Сабирање бодова за усмени испит
Садржај- књижевност
Садржај - језик
Изражавање

25 бодова
10 бодова
15 бодова
ИСПИТ НА ВИШЕМ СТЕПЕНУ

Писмени испит
240 минута
Радни лист
Разумевање текста, Састав-конструисање
језички
текста: анализа,
и књижевни радни
рефлексија
лист
40 бодова
50 бодова
Правопис: 8 бодова
Укупан утисак: 2 бода
100 бодова

Усмени испит
20 минута
Интерпретација
Интерпретација
Интерпретација
задатка српске
једног задатка
језичке тезе
књижевне тезе
10 бодова

25 бодова
Изражавање
15 бодова
50 бодова

Писмени испит
Општа правила
Кандидати на писменом испиту морају решити један централно издат задатак. Кандидат
самостално располаже временом за решавање задатака, а сам може одредити и редослед
решавања задатака. Време за израђивање зататака је 240 минута. За решавање задатка
може се користити правописни речник, моно лингвални речник и речник.
Садржајне и формалне карактеристике писменог испита
Теза писменог испита садржи различите радне листове: један за разумевање стручног
језика за мерење стручног знања, један из језика и књижевности односно два различита
састава.
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Језичко-књижевно-образовни задаци
Језичко-књижевно-образовни задаци везују се за једно дело на српском језику (лирско,
прозно, односно одломак, есеј, расправу уз њихов одломак).
Овај тест очекује са једне стране разумевање текста, а са друге стране употребу језичког
и лњижевног предзнања (нпр. припознавање, идентификација појмова, дефиниција и
примењивање на разним текстовима; познавање дела; карактеристике одређеног текста
из аспекта комуникације, језика, граматике, реторике, статистике, правописа).
Овај тест подједнако садржи питања за разумевање текста, језичко и књижевно
образовање.
Задаци из састава
Задатак из састава подразумева писање два текста у датој теми, према датим одредбама и
одговарајућем жанру.
Задатци из састава су следећи:
- интерпретација, оцена једног одређеног књижевног дела (тј.:анализа)
- задатак анализе заснива се на књижевном делу (лирско, прозно дело, драма или
одломак). Дела могу бити остварења српких књижевника из мађарске или српских
књижевника ван мађарске без ограничења на стил, тему или жанр. Задатак не обавезује
познавање аутора. У случају одломка не обавезује се познавање целог дела.
- формирање аргументације: рефлексија на књижевн, културо, естетско, етичко питање и
појаве,
нпр доба, културно, појаве у јавном животу
Сваки од задатака заснива се на датом тексту (нпр. књижевно дел, одломак; кратак
уводни цитат за заузимање сопственог става, основа за аргументовано вредновање).
- Обширност анализе дела треба да буде 400-800 речи.
- Очекивана обширност рефлексије је 150-450 речи.
По могућности најмање један од задатака мора да се односи накултуру срба у мађарској.
Оцена и бодовање састава
Оцена задатака из анализе и састава врши се на основу упутства за вредновање и
бодовање.
Упутсво за вредновање у кључним речима саопштава могуће решење и садржај
одговарајућег решења и могућа одступања. На оцењивање одговора не сме утицати лични
став професора који врши исправак задатка, а такође ни евентуално одступање
кандидатовог мишљења од опште прихваћеног. Стручни професор у сваком задатку
означава правописне грешке према одредбама описа за вредновање и бодовање. У
коначној оцени задатка оцењује целокупан правопис и утисак.
Оцењивање теста из разумевања текста и језичко-књижевног задатка
Оцена теста из разумевања текста и језичко-књижевног задатка врши се на основу
упутства за вредновање и бодовање. За решавање овог задатка додељује се највише 40
бодова. Одговарајуће и прихватљиве одговоре садржи упутсво за вредновање.
Оцењивач на радном листу означава парцијалну поделу бодава, а на крају сабране
бодове.
тест из разумевања текста и језичко књижевног задатка
Оцена и бодовање састава

20

40 бодова
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Оцена састава врши се на основу упутства за вредновање и бодовање.
Упутсво за бодовање саопштава кључне изразе садржаја. Решење које одступа од
описаног у упутству може се прихватити, ако је адекватно аргументовано. Такође није
неопходно употребити стручан језик који је дат у упутсву.
Стручни професор означава грешке у конструкцији, стилу и правопису на основу описа
за вредновање. Стручни професор означава грешке у консрукцији, стилу и правопису.
Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју бодова који се
могу доделити.
Одредбе за вредновање анализе текста
Бодови које додељује стручни професор показују вредност анализе текста, као и
конструкције текста, стил и правилност изражавања уз разматрање критерија који су
назначени у упутству за исправак.
Садржај - оцена основног текста; додатно знање (однсно предметно знање, опште
образовање);
усклађивање елемента одговора са главном перспективом и текстом; суштинско
посматрање; разумевање проблема; приврженост датој теми; богатство мисли, релевантни
примери, изражавање личног става.
Конструкција текста - максимално 5 бодова структура (мисаона сложеност, логика,
одговарајући жанр); конструкција (кохерентност, сразмерност, сегментација, опширност).
Правилно изражавање (стил, граматичка правила) језички регистри, стил, фонд речи,
одговарајуће изражавање)
Одредбе за вредновање рефлексије
Бодови које додељује стручни професор показују вредност садржаја рефлексије,
конструкције и језичкок изражавања према следећим одредбама:
Предметно знање, опште образовање
Спознавање проблема, богатсво мисли
Ток мисли, конструкција текста
Правилност изражавања (стил, правилност изражавања)
Оцена и бодовање задатака из конструисања текста:
Анализа текста
30 бодова

Рефлексија и садржај
20 бодова

Садржај

15 бодова

Конструкција текста
Стил, правилност језика

5 бодова
10 бодова

Садржај

5 бодова

Спознавање проблема
Ток мисли
Правилност изражавања
(стил, изражавање)

5 бодова
5 бодова
5 бодова

Оцена правописа и уредности текста

21

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Оцена правописа - према одговарајућим правописним правилима; озбиљна грешка,
мала грешка, интерпункција
Укупан утисак - уредност текста, читкост, уважавање читалачког става, према
уредности.
Сабирање бодова писменог испита
Разумевање текста језичко-књижевно-образовни задатак
Анализа текста
Рефлексија и садржај
Правопис
Укупан утисак

40 бодова
30 бодова
20 бодова
8 бодова
2 бода

Усмени испит
Усмени испит на вишем степену врши се на основу централно издатих теза.
Задатак који је написан у тези матурант треба да изради потпуно сам. Питања се могу
поставити само у случају да је кандидат кренуо погрешним путем, или је очигледно да је
застао у интерпретацији.
Усмени испит се састоји од једне књижевне тезе, односно од решавања и интерпретације
ове теза.
Објављене тезе из језика и књижевности састоје се од 20 теза из књижевности и 20 теза
из српског језика.
У тезама из српског језика и књижевности и из књижевнести, а такође и из српског
језика мора се променити 6 теза у односу на претходну годину.
Матурант може да користи следећа средства за припрему и интерпретацију одговора:
хрестоматија, књига или други штампани текст који се везује за дату тезу (нпр. штампани
облик интернет странице, монолингвални речник, историјска-географска карта, албум
ликовне уметности).
Уз тезу одговарајућа помоћна средства обезбеђује институцуја која је именовала
испитну комисију.
Садржајне и формалне карактеристике теза усменог испита
Тезе треба тако саставити да задаци, уважавајући одлике тема, по могућности буду исте
тежине, односно да кандидат има могућности да у времену које му стоји на располагању,
разради тему.
Језичке подтезе
Током испита проверавамо у којој је мери и на ком нивоу је кандидат способан за усмену
комуникацију, интеракцију чијој део чине рецептивне и продуктивне способности
(разумевање говора, говорна вештина). Кандидат мора бити способан како за самостално
разлагање теме, као и за интерактивну сарадњу у разговору.
Према задацима који су описани у подтезама питања се односе на неку изјаву, цитат,
уводну мисао, штампани примерак електронске медије (нпр. формулар, упутство за
употребу, страница новина, фотографија, илустрација, географска карта, интернет
страница, детаљ монилингвалног речника) затим саопштавају задатак.
Питања су заснована на темама детаљни матурских захтева.
25% језичких подтеза треба да садржи текстове који се везују за језик срба у мађарској,
обичајима, традицијама, културом, мањинском политиком итд.
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Подтезе из књижевности
Кандидат мора уз дело које је наведено у детаљним захтевима из српског језика и
књижевности, или на и основу једног фрагмента дела, самостално израдити подтезу.
Уз сваску тезу везује се један задатак. Задатци се могу мењати током испитног рока.
Најмање две подтезе треба да се везују за књижевност срба у мађарској. Тезе оба
предмета треба објавити у времену када то закон прописује. Тезе и задаци везани за тезе
могу се упознати само на испиту, оне нису за ширу јавност.
Оцена усменог испита
За усмени испит додељије се максимално 50 бодова. Унутар тога за садржај књижевног
одговора 25 бодова, за квалитет одговора из граматике 10 бодова, за изражавање оба
задатка 15 бодова.
Вредновање и бодовање испита врши се на основу следећих критериума
Унутар граница за додељивање бодова одлучују дати критеријуми о броју бодова који се
могу доделити.
Садржај - максимално: 25 бодова из књижевности; 10 бодова из језика уз разматрање
следећих критеријума:
Језик
-

Књижевна, граматичка и културна образованост
Чињенично знање
Познавање текстова, разумевање текста
Способност решавања задатака
Богатство мисли
Сопствени став
Израда задатка
за два задатка укупно 15 бодова уз разматрање следећих критеријума:
Организација, изтицање суштине
Логично размишљање
Јасно, одређено изражавање
Велик фонд речи и употреба
Разумљива интерпретација

Сабирање бодова за усмени испит
Садржај- књижевност
Садржај – српски језик
Изражавање

25 бодова
10 бодова
15 бодова
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