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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. 

Pótlapok száma: ……………………….. 

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

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Српски језик се умножава дељењем 

Од српског језичког стабла одломљена су два огранка: босански и црногорски, као два 

посебна политичка језика, каже Гојко Ђого, поводом „Зборника – Српски језик и 

ћирилица основе српског идентитета”. 

Српски језик је онај којим говори сав српски народ, дефиниција је коју је дао још Вук 

Стефановић Караџић. Српски народ је, дакле, каже се у Декларацији о положају 

српског језика и ћирилице, одређен као српски преко српског језика, као што су се и 

остали европски народи одређивали као народи на основу језика којим говоре. 

Међутим, српски језик се, мимо других језика на свету, почео „множити дељењем”, па 

су од једног Вуковог лингвистичког, или на научним критеријумима заснованог језика 

настали различити политички језици, проглашени политичким одлукама држава на тлу 

бивше СФРЈ. 

У Подгорици, крајем октобра прошле године, одржан је научни скуп с темом „Српски 

језик и ћирилица – основе српског идентитета”, у организацији Српског националног 

савјета Црне Горе и Друштва српских домаћина Црне Горе. Недавно се појавио 

истоимени зборник радова, у издању „Књижевне задруге” Српског народног вијећа из 

Подгорице. Зборник су у „Српској књижевној задрузи” представили Радивоје Микић и 

Момчило Вуксановић, а песме Јована Јовановића Змаја „Опомена” и „Српски језик” 

казивао је Срба Милин. 

Пре једне деценије, наглашава Михаило Шћепановић, лингвисти су покушали на 

основу научних критеријума, на основу строго изведених анализа, да покажу 

лингвополитикантима да ниједан од њихових политичких критеријума, нити има, нити 

икада може имати статус лингвистички битног критеријума у одређивању идентитета 

неког језика, па самим тим ни тзв. црногорског. 

Најстарији песнички запис ћирилицом, подсетио је Драган Лакићевић, потиче из 1421. 

године, из Дубровника, када је царински чиновник Џоно (Џонко) Калићевић записао 

„три непотпуна двоструко римована дванаестерца”. Недовршена песма гласи: „Сада 

сам остављен срид морске пучине, / валовљу моћно бјен; дажд дојде с висине; / кад 

дојдох на копно, мних да сам...” 

Доситеј и Вук, каже Милош Ковачевић, готово да су сагласни да је језик основни 

идентитетски критеријум Срба. Срби су и за Доситеја и за Вука, сви они који говоре 

српским језиком. Ни Доситеј, највећи ерудита свог времена, за кога су говорили да је 

ишао „jезиком за духом“, а ни Вук, упоран борац за народни језик, нису желели српски 

језик да намећу несрбима. Српски језик је само за Србе, и то за све Србе. А и оно што 

Доситеј и Вук подразумевају под Србима – свим Србима готово никад није било по 

вољи. Ни у Вуково доба није тако било; знамо да је Вук при увођењу своје језичке 

реформе имао многе врло утицајне непријатеље међу ученим људима. У скоро 

двестагодишњем ходу српског језика (од Вука до данас), делови штокавске језичке 

заједнице – прогласили су се посебним језицима. Један део, на основу верских 

критеријума: Муслимани, наденули су име себи – Бошњаци, а језик су назвали  
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бошњачким/босанским. Други део, иако верски подударан са Србима, угледајући се на 

Бошњаке, такође је прогласио посебан језик – црногорски. 

У Хрватској, истиче Гојко Ђого, пале и избацују ћириличне књиге из библиотека и 

разбијају ћириличне ознаке градова и државних установа. У Србији, и поред уставних 

одредби, ћирилица се потискује у штампаним и електронским средствима 

информисања, често и у државној администрацији и културним институцијама, а у 

Рашкој области – српски језик је преименован у босански, као и у БиХ. Црна Гора 

предњачи у овом прогону, српски је прекрштен у црногорски, установљено је ново 

црногорско писмо, ћирилица је скоро избрисана из јавне употребе, а наставни програми 

су прилагођени идеолошким налозима и политичким интересима. Тако су од српског 

језичког стабла одломљена два огранка: бошњачки/босански и црногорски, као два 

посебна политичка језика. 

Сви добро знамо, упозорио је Иван Негришорац, да је у српској култури било предлога 

да се ијекавица потисне у корист екавице, с образложењем да је неопходна 

унификација српског језика. Такав предлог је, по свему судећи, био пре свега 

последица страха пред будућим, могућим расколима. Ипак, уклањање тих разлика 

унутар српског језика имало би много више негативних, него позитивних последица, а 

то би традиционалним, вазда будним непријатељима Срба, само помогло да и даље 

обављају свој посао. 

По тексту З. Радисављевића 

објављено: 24.04.2015. 

 

 

(30 бодова) 
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Питања 
 

1. Ко је био Вук С. Караџић? Наведи наслове неколико (најмање два) његових дела!     

(3 бода)                                                 

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

 

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

 

2. У изразу језичко стабло реч стабло је употребљено у пренесеном смислу. Поред 

наведених речи напиши израз у којем ће они имати пренесено значење!                                                                                                        

(3 бода) 

глава - .......................................................................................................................................... 

звезда  - ....................................................................................................................................... 

рука - ............................................................................................................................................ 

3. Објасни појмове декларација, лингвистика и критеријум!                             (3 бода) 

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

 

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

 

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

 

4. Које су опасности које прете ћирилици у Србији по речима предавача на научном 

скупу?                                                                                                                     (2 бода) 

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

 

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

 

5. Ко су били Вукови непријатељи?                                                                       (3 бода) 

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

 

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

 

6. Ком књижевном правцу припада песник Јован Јовановић Змај? Наведи неке од 

основних карактеристика тог правца!                                                               (4 бода) 

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

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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7. Из ког века потиче најстарији ћирилични песнички запис?          

                                                                                                                                                         (1 бод)       

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

 

8. Објасни због чега се каже да је језик основни идентитетски критеријум!    

                                                         (3 бода) 

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

 

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

 

 

9.  За Доситеја су говорили да је целог свог живота  ишао „језиком за духом“. Како 

би протумачио ову изреку?                                                                                  (2 бода) 

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

 

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

 

10.  У српском књижевном језику су разноправни екавица и ијекавица. Који су 

књижевни дијалекти српког језика од Вукове реформе до данас? 

                                                               (2 бода) 

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

 

11. Издвоји из низа сложене речи и подвуци их! 

(3 бода) 

несрби, задруга, чиновник, царински, мањина, научни, подсетити, недавно 

 

12. Речи слатко – горко, охол – скроман противрече један другоме. Како се у 

граматици називају такве речи?                                                                            (1 бод) 

 

....................................................................................................................................................... 
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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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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Укажи на егзистенцијалну спутаност и песимизам као карактеристике модерне у 

наведеној песми. Како Ракић доживљава човекову судбину на овом свету? Шта је по 

њему уметникова судбина? Ко су били његови песнички узори? 

(50 бодова) 

Милан Ракић: Долап 

 

Ја знам један долап. Црн, гломазан, труо, 

Стоји као спомен из прастарих дана. 

Његову сам шкрипу као дете чуо. 

Стара груба справа давно ми је знана. 

 

Један мали вранац окреће га тромо, 

Малаксао давно од тешкога труда. 

Вуче бедно кљусе сипљиво и ’ромо, 

Бич га бије, улар стеже, жуљи руда. 

 

Вранче, ти си био пун снаге и воље, 

И долап си стари окретао живо. 

Тешила те нада да ће бити боље; 

Млад и снажан, ти си слатке снове снив’о. 

 

Ал’ је прошло време преко твоје главе, 

Изнемогло тело, малаксале моћи; 

Познао си живот и невоље праве, 

И јулијске жеге и студене ноћи. 

 

О, како те жалим! – Гле, сузе ме гуше, 

Оличена судбо свих живота редом! – 

Тебе, браћу људе, и све живе душе, 

Једнаке пред општом, неминовном бедом. 
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Подне. Ти би воде. Ко ће ти је дати? 

Ту крај твојих ногу жуборећи тече. 

Али бич фијукне... Напред, немој стати 

Док не падне најзад спасоносно вече. 

 

Подне. Ти си гладан. Ти би траву хтео 

Свуда око тебе буја трава густа, 

И мирисе њене ћув доноси врео. 

Али бич фијукне. Збогом, надо пуста! 

 

Ти си, као и ја, од младости ране 

Осетио општу судбу што нас гази, 

И гладан и жедан проводио дане 

Све у истом кругу, све на истој стази. 

 

Ти си, као и ја, на јулијској жези, 

Док жубори вода крај тебе у виру, 

Сањао о срећи, награди и нези, 

Сањао о добром, заслуженом миру. 

 

О, к’о змија љута кошуљицу своју, 

Оставити беду, несрећу и злобу, 

И ударце бича стечене у зноју, 

И свемоћну подлост и општу гнусобу! 

 

Пусти снови! Напред, вранче, немој стати, 

Не мириши траву, не осећај вир; 

Награду за труде небо ће ти дати: 

Мрачну, добру раку, и вечити мир!                                          ћув - ветар 
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РЕФЛЕКТОВАЊЕ 

 

На основи мотивационог текста напишите да ли још постоје споменици, спомен-куће 

истакнутих личности из културног и верског живота Срба у Мађарској. Наведите 

неколико знаменитих Срба који су живели, боравили или стварали у Мађарској и 

допринели развоју културе на српском језику. 

 (20 бодова) 

 

„Сеоба“ Црњанског у Чонграду 

Велики писац рођен је 26. октобра 1893. године у овом граду, за који ће касније рећи да 

је био „чиновнички Сибир” за неподобне службенике међу које је спадао и његов отац. 

Пре две деценије у Чонграду је обележена, прикладном спомен-плочом родна  кућа 

Милоша Црњанског.  

„У Улици коренова број 17 била је његова спомен-кућа. Отворили смо је око 1986. 

године, приређено је велико славље. Дошли су представници мађарског и српског 

друштва књижевника, друштва српско-мађарског пријатељства. Из Србије су стигле у 

слике М. Црњанског, па је кућа скромно намештена. Али, у ствари, то никада није била 

његова родна кућа. Он је рођен даље, у центру, а тамо су приватне куће, па смо 

сматрали да је прикладније да „преместимо“ Црњанског да добије спомен-плочу на 

општинском објекту, у делу града који смо хтели да сачувамо и као историјску и 

туристичку целину – прича Јожеф Молнар, бивши градоначелник Чонграда. (...) Ипак, 

пре пет година несуђена родна кућа М. Црњанског претрворена је у национални 

ресторан. Ни у тој улози није имала пуно среће, јер се управо ових дана тражи нови 

закупац за објекат. 

 

По тексту Александре Исаков, Политика, 19.05.2010.   

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 



Szerb nyelv és irodalom    Kódszám: 

OKTV 2015/2016 8 1. forduló 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

A dolgozatot értékelő OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  …........................................... 


