
 

 

Oktatás i  Hivata l  Kódszám: 

 

A 2012/2013. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

SZERB NYELV ÉS IRODALOM 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 
 

 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a munkalapokon. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján. 

 

 

       A VERSENYZŐ 

             ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem
 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Összes pontszám: ……………………… 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ТЕКСТА 
 

Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања! 

 

Љубомир Ненадовић: 
 

О ЊЕГОШУ 

У Неапољу, марта 1851. године 
 

Нећу ти више писати о лепоти Неапоља и његовог залива. Нећу ти досађивати с 

описивањем икона, кипова и других знаменитости. Ма колико да су оне лепе и важне, 

све је то од мермера, бронзе и боје. Ма колико да су лепо и живо изведене, све је то 

мртво, све је то хладно. Оно што у самом себи нема осећања, побуђује у гледаоцима 

само варљива осећања. Наишао сам овде на једну српску, важну и живу знаменитост. 

Овде је владика црногорски. О њему ћу ти одсада писати више него о целој Италији. 

Могао сам овде провести још двадесет дана, па да одем а да га и не видим. Случајно 

сам га нашао. Сад ћу ти причати како.  

Никога другог није било у соби. Првим погледом уверим се да је то владика. Прођем 

кроз собу и на два три корака зауставим се пред њим. Он окрете главу и погледа ме. Ја 

му се поклоним и рекнем: - Добро јутро, господаре! Он ми одговори:  

- Добра ви срећа! – и одмах продужи – ви сте из Далмације? 

- Нисам, господаре, ја сам из Србије! И кажем му укратко да сам био професор у  

Београду, да сам зимовао у Паризу, да сада путујем да видим Италију, а пре свега казао 

сам му како се зовем. Моје име учини му се познато, и одмах се запита: 

- Јесте ли ви што писали? 

- Јесам! 

- Је ли ваша Славенска вила и новине Шумадинка? 

- Јесте господаре! 

На то се он осврте и повуче к ватри једну столицу: - Сједите, - рече – ми смо стари 

познаници. Сам вас је бог послао да ме у овој самоћи разговорите. Пружи ми руку, те 

се са мном рукова. Затим се гласом узвикну: Ала се ми Словени наробовасмо! – и као 

да нека срдња указа му се на лицу. Док сам ја смишљао шта да му кажем на то, он 

продужи после кратког ћутања: - Али ми, Црногорци, бога ми, нијесмо! Сваком 

слободном човјеку можемо слободно у очи погледати. Ни пред ким се не морамо 

застидјети.  

Питао ме затим много о Србији. Премда сам одавно из Србије, опет сам му причао све 

што сам знао. Он је врло пажљиво слушао. У томе разговору запита ме:  

- Што се већ једном не дижете на Турке код толиких лијепих прилика? Што не                               

прегнете једном? Па ви отуд, а ја одовуд, па да се на Косову састанемо. Па док 

дипломати измијењају међ собом своје ноте, ми ћемо наш посао свршити, па ћемо онда 

Европи казати: „Оно што сте ви звали Јевропска Турска, оно смо ми! Зовите нас опет 

како хоћете, само поштујте у нама људе; и нама је тако драга слобода и просвјета као и 

вама.“ 

Пита ме: 

- Зашто забранише ваше новине Шумадинку? 

Кажем да налазе да распростире одвећ велику слободу.  

- Онда – вели – нека избришу из историје имена свију српских војвода; јер су се  

они сви борили да буде што већа слобода. Затим, после кратког ћутања, придодаде: - 

Шта се Србија има бојати слободе? Србија коју је слобода родила, која само са 

слободом може у напријед ићи. Куд год мисли да крочи, очекују да им слободу донесе. 

Су чим ће поћи браћи која су под Турцима, ако им слободу не понесе.  
 

 

У Риму, априла 1851. године 
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... У Риму послужило је владику и добро време и добро здравље. Откако смо овде, нити 

је било облачнога дана, нити се владици враћао кашаљ. Поред свега многога ходања и 

вожења, нигда се није потужио да је уморан, или да није могао спавати. У Неапољу 

много је ноћи због кашља провео седећи у столици. Гледање знаменитости по Риму 

врло га занима. Цркву Светога Петра сам је премерио корацима и казао ми да запишем. 

Има дужине сто осамдесет четири, а ширине сто четрдесет корака. Кад смо изван Рима 

једном у пољу били, и толико корака премерили и означили, нисмо могли веровати: 

тако много простора заузме читава њива. У цркви Светога Петра као особита светиња 

чува онај ланац којим је свети Петар у Јерусалиму у тамници био везан. То је онај 

ланац што је у нашем народу познат под именом Часне вериге. У календару, у месецу 

јануару, њима је посвећен један дан. Сећам се да код нас многи разбирају кад су Часне 

вериге, да се не би огрешили и у тај дан штогод радили. Тај ланац чува се као светиња и 

стоји у ковчегу свагда под кључем. Калуђер кад га показује отменим путницима, са 

великом пажљивошћу отвара скрињу, вади ланац из памука, и са особитом 

побожношћу и смиреношћу приноси га поклоницима, те га они, клечећи, са скрштеним 

рукама, целивају. Кад је калуђер принео владици ове вериге, владика их одмах узе у 

своје руке, растеже их да види колике су и чудећи се како су дугачке, рече:  

- Ала су га добро везали! – Затим их врати калуђеру, који од чуда једва је могао  

запитати:  

- Зар их неће ваша светлост целивати? 

Владика му, полазећи, одговори:  

- Црногорци не љубе ланце! 

(Писма из Италије. Одломци) 

 

 

ПИТАЊА 

 

 

1. Љубомир Ненадовић (1826-1895) познати српски путописац, творац ове књижевне 

врсте. Које су појединости из ових одломака привукле вашу мисао и сећање? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(1 бод) 

2. Шта је путопис? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(1 бод) 

3. Своје писмо Љубомир Ненадовић упућује своме пријатељу Димитрију Матићу. Али 

стече се и други утисак кад се оно чита. Који је то утисак? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

4. Ненадовићев отац Прота Матеја је био чувен писац мемоара. Која је разлика меоара и 

путописа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 
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5. Објасните разлоге због којих се Ненадовић определио да више пише о Његошу него о 

„целој Италији“! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

6. Први Ненадовићев спев „Славенска вила“ објављен је у „Шумадинки“. Шта је 

„Шумадинка“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

7. Какав је начин разговора између владике и Ненадовића? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

8. Где налазите ведрину и хумор у спису „У Риму“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(1 бода) 

9. У којем значењу је калуђер требао да протумачи Његошеве речи: „Црногорци не 

љубе ланце“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

 

10. Пронађите сличност ове Његошеве реченице са стиховима из „Горског вијенца“: 

      Коме је владика Данило упутио ове речи? 

 

„Тврд је орах воћка чудновата; 

не сломи га, ал’ зубе поломи! 

Није вино пошто приђе бјеше, 

није свијет оно што мишљасте, 

барјактару дариват Европу,  

грехота је о томе и мислити. 

Веља крушка у грло западне.“ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 
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Милош Ћоровић: 

 

О животном делу Золтана Чуке 

 

 Вишекратни боравци Золтана Чуке у Словенији и Македонији били су му 

неопходни да би потпуно овладао језиком литературе ова два језика и што верније 

пренео на мађарски језик. Један од његових подвига било је превођење Крлежиног  

”Петрице Керемпуха”, написаног на кајкавском наречју током којег је са аутором 

одржавао интензивну кореспонденцију.  

 Када је превод био објављен, Крлежа, који је и сам добро говорио мађарски, 

написао је Чуки следеће: ”На вашем језику, у вашим реченицама у динамици вашег 

говора, у убедљивој подударности слика има таквих елемената који фрапантно,  

изненађујуће делују да текст ових крвавих балада местимице човек чита тако као што 

би читао непосредну оркестрацију оригинала.” 

 Десанка Максимовић: ”Кад би у свету било бар десет људи као што је Золтан 

Чука, народи би живели у пријатаљству један са другим. Нашој  књижевности Золтан је 

отворио пут у Средњу Европу преко своје земље у доба када наша књижевност није 

била у моди као данас. Дивим му се и захвална сам...” 

 Густав Крклец: ”У мом стану у Загребу постоји једна соба која се зове - Чукина 

соба. Добро дошао драги Золтане у Загреб у свако доба. Твоја соба је увек слободна за 

тебе, милог друга и великог трудбеника на пољу културне узајамности...” 

 С Крклецом сам сутрадан пошао у Ерд , сеоце надомак Будимпеште, где је Чука 

имао кућу у којој се управо спремао да отвори посебну просторију, касније претворену 

у ”Библиотеку југословенско-мађарског  пријатељства”. У гомили књига, фотографија 

и писама с посветама било је тешко снаћи се. На једном зиду одавно виси фотографија 

на којој су Крклец и Чука, уз стих који је Крклец ко зна кад склепао: ”Превођење, то је 

велика мука, зар не, Золтане Чука.” 

 

 

11. Ко је био Золтан Чука? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                ( 1 бод) 

 

12. Наведите два до три његовог превода! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

( 2 бодa) 

13. Ко је Мирослав Крлежа, и која су његова најпознија дела? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

          ( 2 бода) 

 

14. Које су биле Чукине заслуге? Зашто је мађарски писац Немет Ласло свом есеју дао 

наслов ”Мост на Драви”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                 ( 2 бода) 
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15. И Десанка Максимовић је била одушевљена Чукиним делом. Објасните њезине 

речи!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                  ( 1 бод) 

 

16. Код којег хрватског песника је боравио често Чука? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                ( 2 бода) 

 

17. Где је живео Золтан Чука и шта је у његовој кући доказивало његову оданост 

према односима два народа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                 ( 1  бод) 

 

18. Шта значе речи ”фрапантно”, ”оркестрација”, ”коресподенција”, ”склапати”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

               ( 2 бода) 

 

 

             Укупно 30 бодова 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Јован Јовановић Змај: 

Песма о песми 

 

 

Ова је песма Змајева арспоетика. Своје мисли о улози поезија Змај је најдубље изразио 

у овој песми. У анализи његовог песничког програма изнесите како Змај велича улогу 

друштвеног задатка песника и његове поезије! 

Пронађите сличност са стиховима Петра Прерадовића из песме „Дјед и унук“ :  

Узми, синко, узми гусле ове, 

   Па изводи на њим пјесме нове. 

Пјесме нове, по срцу дубоке, 

 А по мислих до неба високе.“ 

 

 

Јован Јовановић Змај: 

Песма о песми 

 

 

1.  Где је бола, где је јада 

- Песма блажи; 

Где се клоне, где се пада 

- Песма снажи; 

Где су људи добре ћуди 

- Песма с' ори; 

Што не можеш друкче рећи 

- Песма збори; 

Где утехе нема друге 

- Песма стиже, 

А где сумња све обори 

- Песма диже. 

 

2.  Ено мајке код колевке 

Чеда тија, 

Чедо спава, а мајка га 

Песмом њија. 

Песма мири лепше него 

Цвеће мајско, 

А што песма чеду жели, 

То је - рајско. 

 

3.  Ено цркве, Божја храма, 

Пун је света; 

Верни поју, песма с' диже 

Кроз кубета. 

Где год цркве, свуд се таки 

Глас разлеже, 

То појање слабе створе 

С Богом веже. 

4. Над мртвацем песма плаче: 

    "Свјати Боже!" 

    А из гроба нади ничу, 

    Па се множе. 

    Та и гроб је тек колевка 

    Бољег дања. 

    - И звона су само песме 

    Поуздања. 

 

5. Ево свати, опет песме 

    - Дивни дани! 

   Песма с' пева младој неви, 

   "Бисер-грани". 

   Песма тресе пред младенце 

   Росно цвеће, 

   Доварава, дочарава 

   Рајско цвеће. 

 

6. Ено ратар с тешким трудом 

    Оре радо; 

    Ено пастир у самоћи 

    Јави стадо; 

    Ено моба сложно прегла 

    Сложно ради - 

    Труде, патње и самоћу 

    Песма слади. 
 

 

7. Сузна мајка сина чека 

    Из далека; 

    А и синак о њој снева, 

    Па попева. 

    Песма иде кроз свет цео, 

    Не мори се: 

    "Мила мати, Бог ће дати, 

    Надај ми се!" 

 

8. Под столетним храстом седи 

    Гуслар стари, 

    Прошлост враћа, душе крепи, 

    Срца жари. 

    Хај што Србин још се држи 

    Крај свих зала - 

    Песма га је одржала, 

    Њојзи хвала! 
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9.  Где је бола, где је јада 

 - Песма блажи; 

 Где се клоне, где се пада 

 - Песма снажи; 

 Где су људи добре ћуди 

 - Песма с' ори; 

 Што не можеш друкче рећи 

 - Песма збори; 

 Где утехе нема друге 

 - Песма стиже; 

 А где сумња све обара 

 - Песма диже. 

 Јер у песми нема мржње, 

 Љубав влада; 

 У песми је цветак вере, 

 Мелем нада, 

 Ко не схвати песма шта је, 

 Шта ли може, 

 За њега си заман ћерку 

 Посло, Боже! 

 Док о рајској срећи снева 

 Душа живља, 

 Он ће, клетник, да се следи 

 Ил' подивља. 

 

( 50 бодова) 
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10. Негуј песму, њом ћеш скротит 

      Љута тигра - 

      Али песма не сме бити 

      Пуста игра. 

      Песма мора бити света, 

      Бити чиста, 

      Баш ко звезда у висини 

      Што се блиста. 

      Мора бити богодана, 

      Племенита, 

      Мора бити обасјана, 

      Истинита. 

      Мора тећи из дубине 

      Срца здрава - 

      Таква песма све осваја, 

      Покорава. 

 

      Такву песму гаји, негуј, 

      Док те траје! 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

Твој пријатељ из Србије пише ти да је читао о обележавању 250. годишњице рођења Саве 

Текелије. Желео би да више сазна о овом српском добротвору и његовој задужбини, 

Текелијануму.  

Одговори му у писму са што више теби познатих информација о овом просветитељу и 

родољубу. Имај у виду да су информације јасно, тачно, актуелно и не сувише дугачко 

обавештење о неком догађају, појави или личности. 

„Из једне једине љубови миломе ми роду“ – написао је у свом тестаменту, пошто је хтео да 

унапреди интелектуални сталеж свога народа. 

           (20 бодова) 
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