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SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

РЕШЕЊА 

1. 

Х Старогрчки лингвисти су први спомињали реч „синтагма“ у данашњем смислу. 

 Јан Бодуен де Куртне је био предавач на руском универзитету. 

Х Александар Белић, руски лингвиста је одомаћио реч „синтагма“ у српском језику. 

Х Речи фраза и синтагма су синоними у српском језику. 

 Енглези радо замењују реч синтагма речју фраза. 

3 бода 

2.  

Пасус Резиме (сумирање) датог пасуса 

Г Тачна дефиниција синтагме 

В Појава синтагме у лингвистици 

Ђ Савети и опомене за будућност 

А Промена језика и нови појмови 

Д Погрешна употреба синтагме 

Б Израз и синтагма 

6 бодова 

 

3. Реч израз је доста неодређен појам у нашем језику: може означавати и једну реч, а и 

скуп речи.                                                                                                                         2 бода 
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4. екологија -  наука која изучава однос живих бића средини, околини 

   популаризовати – учинити познатим, разумљивим 

   интелектуалац – високо образована/учена особа 

3 бода 

 

5. Изражен речима у пренесеном/неконкретизованом смислу. 

2 бода  

6. људи од пера – писмени људи, образовани људи 

   зарана се укоренио – рано се одомаћио 

   изгубила сваку смисао – није у оптицају/употреби, не важи  

3 бода 

7. имајући – глаголски прилог садашњи 

    неће зачудити – футур I 

    започео – перфект 

3 бода 

8. бечких – присвојни придев, множина 

    мутну – описни придев, једнина 

    прошлог – за исказивање временских односа, једнина 

    новије – описни придев, једнина 

4 бода 

9. б) 

1 бод 

10. Оним људима који су упознати са основним лингвистичким појмовима, знањима из 

граматике. 

2 бода 

11. Нпр.: Рађање нових термина, Развој језика, Промене у језику итд. 

1 бод 
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SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Гаврил Стефановић Венцловић је живео у 18. веку, а његов живот је био омеђен 

сеобама Срба. Живео је и стварао на територији аустријског царства, у Ђуру, Комарну 

и Сентандреји. У овој беседи Венцловић разматра појаве из свакодневног живота 

обичних људи. Каква је слика живота дата у Беседи шајкашима, какав је био живот 

расељених Срба? Шта се каже о потреби учења и похађања школе? Које његове 

просветитељске идеје уочаваш које важе и данас? 

- Гаврил Стефановић Венцловић је стварао под утицајем барока (барок – 

књижевно.уметничка епоха, настаје под утицајем католичке противреформације/ 

Срби долазе у додир са бароком у аустријској царевини/, карактерише га 

китњаст стил, презасићеност стилских фигура), а писао је песме, црквене 

текстове, проповеди по библијским мотивима и беседе 

- писао је на српкословенском и на народном језику, прво је било намењено 

образованијим људима, калуђерима као што је и сам био, а  друго обичном 

народу 

- беседе су биле намењене публици из раличитих друштвених слојева, неједнаких 

могућности и схватања, а у његовом беседама се појављују и идеје о 

просвећивању, образовању народа 

- у овом тексту се обраћа Србима граничарима, који највише познају војни занат 

- Венцловић који је и сам осетио мане сеобе (одвојеност од матичне земље, 

употреба матерњег језика, недостатак књига, образовних институција на 

српском језику) добар je познавалац шајкаша 

- Срби граничари су имали обавезу да чувају јужну границу царевине. Често 

неписмени, нису схватали потребу образовања и просвећенијег начина живота 

- Венцловић користи дидактичке и емотивне ефекте да би утицао на своју 

публику (негативни примери из свакодневног живота, нпр. лична хигијена, 

дневни ред итд.) 

- указује на родитељски пример и потребу стицања радних навика 

- у свом времену модеран је с идејом да је физичко кажњавање деце 

контрапродуктивно, не постиже свој циљ 

(50 бодова) 
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I Анализа 

Садржај 

 

25 бодова 

Композиција  5 бодова 

Стил  5 бодова 

Језичка исправност  8 бодова 

Правопис  5 бодова 

Рукопис, изглед рада  2 бода 

Укупно 50 бодова 

 

 

Критеријуми вредновања код анализе  

 

Садржај  - максималан број бодова: 25  

 

25-20 бодова: одговор обухвата све критеријуме назначене у задатку, његове тврдње и 

закључци су исправни и образложени, тачно поставља дело у времену и простору, 

тачно користи стручне појмове, показује подробну информисаност у вези текста и 

његовог аутора 

19-15 бодова: одговор углавном одговара критеријумима који су назначени у задатку, 

доноси неколико исправних закључака, неке стручне појмове користи тачно, показује 

информисаност у вези текста или аутора 

14-10 бодова: одговор делимично одговара критеријумима задатка,  садржи мали број 

релевантних тврдњи,  јављају се грешке при познавању предмета 

9-5 бодова: веома мало (једва) обрађује у критеријумима задатка назначену 

проблематику, одговор садржи предметне грешке, кандидат греши у постављању 

временско-просторног оквира, прусутне су грешке 

4-0 бода: одговор уопште не одговара критеријумима задатка, недостају кључни 

појмови, присутне су грубе грешке у вези предмета, недостају стручни појмови 

 

Композиција – максималан број бодова: 5 

 

5-4 бода: Текст је кохерентно састављен са сразмерно рашчлањеним деловима који су 

логично повезани 

3-2 бода: излагање је само делимично систематично, несразмерни елементи 

композиције (неки су преобимни, неки недостају) 

1-0 бода: несигуран редослед излагања, упадљиво много грешака у елементима рада, 

краћи обим од прописаног 

 

Стил – максималан број бодова: 5 

 

5-4 бода: Тачно и јасно, прецизно формулисање мисли, изражајан и доследан начин 

презентације 
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3-2 бода: јасно излагање мисли, презентација је скоро у потпуности доследна, постоје 

мање грешке у одабиру одрешеног стила 

 

1-0 бода: ток мисли се не може пратити у излагању, изјаве и констатације су 

непрецизне, површне, изјаве које ометају разумевање текста 

 

Језичка исправност – максималан број бодова: 8 

 

8-6 бодова: одговарајући језички регистар, без граматичких и стилских грешака, 

правилно употребљен, богат фонд речи 

5-4 бода: тачно формулисане реченице, скромнији фонд речи, неколико језичких 

грешака, 

3-2 бода: језичка непрецизност, више мањих граматичких грешака, скроман фонд речи 

1-0 бода:  нејасна конструкција реченица, сиромашан фонд речи, честе су грубе грешке 

 

Правопис – максималан број бодова: 5 

 

5-4 бода: тачна употреба великог почетног слова, тачно писање полусложеница и 

сложеница, ретке и мање правописне грешке, тачно коришћење интерпункцијских 

знакова 

3-2 бода: несигурности у писању великог почетног слова, веће и чешће правописне 

грешке, несигурна употреба интерпункцијских знакова 

1-0 бода: непознавање основних правописних правила, грубе правописне грешке, 

погрешна употреба интерпункцијских знакова 

 

Рукопис, изглед рада – максималан број бодова: 2 бода 

 

2 бода: уредан, читак рукопис, прегледан рад са јасно одвојеним деловима 

1 бод: читак рукопис са мањим непрегледностима, делови (одељци) нису јасно 

назначени 

0 бода: нечитак рукопис, честа шкрабања, нејасноће у подели текста 

 

 

Прихвата се сваки адекватан одговор уколико одговара захтеву датом у наслову 

задатка. 

 

 

РЕФЛЕКТОВАЊЕ 

 

Напиши говор за свечаност уочи Дана школе. У свом тексту се осврни на следеће: 

откада постоји ваша школа, који је њен профил, која су њена достигнућа на која сте 

поносни, шта она значи у животу заједнице, како видиш њену будућност. 

 (20 бодова) 

Састављен текст мора да одговара форми свечане беседе, да задовољи основним 

карактеристикама текста те врсте (обраћање публици, изношење објективних и 

веродостојних података, навођење примера, лични став поткрепљен аргументима, 

доказима, јасан, разумљив стил). 


