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A 2014/2015. 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 feladatlapokon. 

 

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.: .............. 

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

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

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

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

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

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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Прочитајте пажљиво текст па одговорите на питања. 
 

 

 

Иво Андрић: О причању 
 

 

На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век, од 

древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, па све до дела модерних 

приповедача који излазе у овом тренутку из издавачких кућа у великим светским 

центрима, испреда се прича о судбини човековој коју без краја и прекида причају људи 

људима. Начин и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али 

потреба за причом и причањем остаје, а прича тече даље и причању нема краја. Тако 

нам понекад изгледа да човечанство од првог блеска свести, кроз векове прича само 

себи, у милион варијаната, упоредо са дахом својих плућа и ритмом свога била, стално 

исту причу. А та прича као да жели, попут причања легендарне Шехеразаде, да завара 

крвника, да одложи неминовност трагичног удеса који нам прети, и продужи илузију 

живота и трајања. 

 

Или можда приповедач својим делом треба да помогне човеку да се нађе и снађе? 

Можда је његoв позив да говори у име свих оних који нису умели или, оборени пре 

времена од живота-крвника, нису стигли да се изразе? ... Можда је у тим причањима, 

усменим и писаним, и садржана права историја човечанства, и можда би се из њих 

могао бар наслутити, ако не сазнати, смисао те историје. И то без обзира на то да ли 

обрађују прошлост или садашњост. 

 

Када је реч о приповедању које има за предмет прошлост, треба напоменути да има 

схватања према којима би писати о прошлости требало да значи пренебрегнути 

садашњицу и донекле окренути леђа животу. Мислим да се писци историјских 

приповедака  и романа не би сложили са тим и да би пре били склони да признају да 

сами стварно и не знају како ни када се пребацују из оног што се зове садашњост у оно 

што сматрамо прошлошћу, да с лакоћом, као у сну, прелазе прагове столећа. Најпосле, 

зар се у прошлости као и у садашњости не суочавамо са сличним појавама и са истим 

проблемима? Бити човек, рођен без свога знања и без своје воље, бачен у океан 

постојања. Морати пливати. Постојати. Носити идентитет. Издржати атмосферски 

притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве и непредвиђене поступке своје и 

туђе, који понајчешће нису по мери наших снага. А поврх свега, треба још издржати и 

своју мисао о свему томе. Укратко: бити човек. 

 

Тако и с оне стране црте која произвољно дели прошлост и садашњост, писац сусреће 

ту исту човекову судбину коју он мора уочити и што боље разумети, поистоветити се 

са њом, и својим дахом и својом крвљу је грејати, док не постане живо ткање приче 

коју он жели да саопшти читаоцима, и то што лепше, што једноставније, и што 

убедљивије. 
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Како да се то постигне, којим начином и којим путевима? Једни то постижу слободним 

и неограниченим размахом маште, други дугим и пажљивим проучавањем историјских 

података и друштвених појава; једним понирањем у суштину и смисао минулих епоха, 

а други са каприциозном и веселом лакоћом, као онај француски романсијер који је 

говорио: „Шта је историја? Клин о који ја вешам своје романе.“ Укратко, може 

постојати сто начина и путева којима писац долази до свога дела, али једино што је 

важно и пресудно, то је дело само. 

 

Али, на крају крајева, све су то питања технике, методе, обичаја. Све је то мање или 

више занимљива игра духа поводом једног дела и око њега. Није уопште толико важно 

да ли један приповедач описује садашњост или прошлост, или се смело залеће у 

будућност, оно што је при том главно, то је дух којим је надахнута његова прича, она 

основна порука коју људима казује његово дело. А о томе, наравно, нема и не може 

бити прописа ни правила. Свако прича своју причу по својој унутрашњој потреби, по 

мери својих наслеђених или стечених склоности и схватања, и снази својих изражајних 

могућности, свако сноси моралну одговорност за оно што прича, и сваког треба 

пустити да слободно прича. 

 

Али, допуштено је, мислим, на крају пожелети да прича коју данашњи приповедач 

прича људима свога времена, без обзира на њен облик и њену тему, не буде ни 

затрована мржњом, ни заглушена грмљавином убилачког оружја, него што је могућно 

више покретана љубављу и вођена ширином и ведрином слободног људског духа. Јер, 

приповедач и његово дело не служе ничему ако на један или други начин не служе 

човеку и човечности. То је оно што је битно. 

 

 

30 бодова 
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Питања 
 

 

1. Објасните шта значе речи патријархалан и идентитет.   2 бода 

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

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

 

2. Према Андрићу, шта је смисао вековечног причања од памтивека до  

данашњице?          1 бод 

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

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

 

3. Шта неки људи мисле о књижевним делима која описују прошлост ? 

2 бода 

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

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

 

4. Који други назив користимо још за усмену књижевност?  1 бод 

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

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

 

5. Како је Андрић покушао дефинисати постојање човеково? (бити човек) 

3 бода 

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

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

 

6. Наведите неколико (минимум три) наслова Андрићевих дела.  2 бода 

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

....................................................................................................................................................... 
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7. Објасните пишчеве речи да је сваки писац морално одговоран за своје дело. 

3 бода  

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

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

 

8. Наведите  антониме за наведене речи: страх, слободан, ведар.  2 бода 

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

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

 

9. Чему не сме да служи књижевно дело?     2 бода 

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

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

 

10. Андрић је рођен у Босни и читав свој књижевни опус посветио је родној својој 

земљи. Инспирисао је многе, међу њима и једног нашег савременог режисера који је 

недавно основао Андрићград. Ко је тај режисер?    1 бод 

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

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

 

11.  На свету постоји више хиљада језика сврстаних у језичке породице, у језичке 

групе. Наведи јужнословенске језике.      3 бода 

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

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

 

12. Којој врсти речи припадају из текста наведене речи: прекид, било, можда, 

усмени.          3 бода 

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

....................................................................................................................................................... 
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13. По Андрићевим речима човек се рађа без свог знања и своје воље. Један наш 

песник се слично изразио у својој песми:  

„ То је овај живот где сам пао и ја. 

Са нимало знања и без моје воље.“ 

 

Наведи песниково име и наслов песме.      2 бода 
 

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

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

 

14. Одреди род и број наведених речи: прошлост, леђа, размак, натпис.  

3 бода 

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

....................................................................................................................................................... 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

Összpontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: ….......................................................................... 

 

 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 
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SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 70 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 feladatlapokon. 

 

A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 

egynyelvű szótár használható!  

 

A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

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

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

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

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

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

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

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 

Родољубиви мотиви у Змајевој песми, одраз националног поноса и постојања једног 

народа. 

 

Јован Јовановић Змај: Светли гробови 

 

Бејасте ли, браћо моја млада, 

Да л’ бејасте ви на гробљу када, 

Ај на гробљу, на голему? 

Та увек смо ми на њему. 

Гробље ј’ земља ком се ходи; 

Гробље ј’ вода ком се броди; 

Гробље – врти и градине; 

Гробље – брда и долине, 

Свака стопа: 

Гроб до гроба. 

Гробље ј’ спомен доба свију; 

Гробље – књиге што се штију; 

Повесница свих земаља, 

Староставних цара, краља, 

И читуља виших слика 

Избраника, мученика, 

Од почетка памтивека. 

Све ј’ то гробље –  

Ал је и колевка. 

Нема броја ни имена 

У висини звездам’ свима, 

Камол’ броја и спомена 

У земљици гробовима! 

Mилионе прогутала ј’ тама, 

Црна тама многих тисућлећа, 

Нико их се више и не сећа, 

Но погдеком увек гори свећа. 

Ил’ је свећа ил је име светло, 

Ил’ су дела која се не гасе, 

Па редове недогледног гробља 

Својом зраком красе. 

Ти гробови, 

Стари, нови, 

Они сјају 

Сваком нараштају – (...) 

Кроз векове, кроз маглину, 

Дед унуку, отац сину, 

Борац борцу довикив’о: 

„Где ја стадох – ти ћеш поћи!“ 

„Што не могох – ти ћеш моћи!“ 

„Куд ја нисам – ти ћеш доћи!“ 

„Што ја почех – ти продужи!“ 

„Још смо дужни – ти одужи!“ 

То су збори, то су гласи 

Којима се прошлост краси, 

Што продиру кроз свет мрачни 

Са гробова оних зрачни’ 

Спајаћи громким јеком 

И божанском силом неком, 

Спајајући век са веком 

И човека са човеком. 

Око сваког светлог гроба 

(Баш ко горе око звезда) 

Повесница прича ово: 

Хватало се неко коло, 

Нове клице стара нада, 

Ново цвеће стабла стара, 

Душе чисте, срца млада, 

Наследници светог жара; - 

То се слег’о живот млади 

Да се с гробом разговара. 

И ти паде, драги брате! 

„Нисам, децо, вас док траје!“ 

Је л’ ти борба била тешка? 

„Покушајте, милина је!“ 

Шта си хтео? – куд си пош’о? 

„Тамо куд се стићи мора!“ 

Зар је вера тако јака? 

„Увек јача од злотвора!“ 

Мало нас је кој’ би смели. – 

„Ал’ вас јака сила креће!“ 

Зар ко може стићи цели? 

„Ко посумња, никад неће!“ 

А ко беху они диви 

Који су те напред звали, 

Који су ти крила дали? 

Који су те ојачали? 

„То бејаху идеали! 

Без њих нема више лета 

Над облаком мрака густа, 

Без њих би се малаксало, 

Без њих би се брзо пало, 

Свет би био гроб без цвета, 

Живот празан, -- младост пуста!“ (...) 

 

1879. 

 

50 бодова 
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РЕФЛЕКТОВАЊЕ 

 

Сава Текелија, велики добротвор, своју Задужбину „Текелијанум“ основао је у Пешти 

1838. године са циљем да се у њој школују сиромашни и најбољи српски ђаци и 

студенти из свих крајева где су живели Срби. Оронула зграда је у 20-ом веку срушена, 

после 1945. године национализована, па после промене система враћена Будимској 

епархији. Године 2011. обновљена зграда је поново отворила врата пред 

средњошколцима; у њој је отворен ученички интернат. 

Изнесите своје мишљење у вези духовног наслеђа Саве Текелије с освртом на пресудни 

значај образовања, неговање матерњег језика и културне баштине. 

20 бодова 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ........................................................................... 
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