
 

Oktatás i  Hivatal  Kódszám: 

    

A 2018/2019. 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-értékelési 

útmutató alapján.  

 

   
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

   

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

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

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

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

 ............................................................................................................. utca ......................  hsz. 

Iskolai pontszám:  .........................................  Bizottsági pontszám:  ...................................  

Javító tanár aláírása:  ..................................  Felüljavítók aláírása:  ...................................  

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

А 

Мина – женски соко 

Захваљујући иницијативи Српског културно и просвјетног друштва „Просвета“ 

из Беча у овом граду постоји биста Вука Караџића, парк у знак сећања на Дијану 

Будисављевић, спомен-плоча Сави Мркаљу, а сада се предлаже и постављање 

спомен-плоче на згради где је живела сликарка Мина Караџић, поводом 190 

година од њеног рођења. Светлана Матић из Беча, потпредседница овог друштва, 

управо је на српском објавила књигу „Певам дању, певам ноћу“ и тиме подсетила 

на заслуге које је имала кћерка Вука Караџића у грађењу културних веза између 

Аустрије и Србије. 

Б 

-Мина Караџић је рођена 1828. у Бечу. С 15 година почела је да учи очев, српски 

језик, а потом се посветила учењу ликовне уметности у Швајцарској, 

Француској, Италији и Немачкој. Насликала је портрет Бранка Радичевића, 

портрет Црногорца са капом, као и портрет девојке са виновом лозом који се 

сматра за један од најлепших у српском романтизму. Као полиглота који влада 

француским, немачким, енглеским, руским, италијанским и српским, водила је 

очеву кореспонденцију са културним посланицима тога времена – каже Светлана 

Матић. Преводила је српске народне песме и приповетке на немачки и тај превод 

уступила аустријском песнику Лудвигу Франклу који их у Бечу објављује под 

називом „Гусле“. Са оцем и Енглескињом Лујзом Кер обишла је Србију и Лујзи 

уступила белешке, која потом објављује „Путовања по Србији“.  

В 

Како је кнез Милош Обреновић дошао на идеју да једном годишње окупи 

виђеније људе у Бечу на балу, тада је аустријски композитор Јохан Штраус 

Млађи по кнежевом налогу, написао композицију „Српски кадрил“, први пут 

изведен 1847. Лепотица Мина Караџић водила је коло у српској ношњи. О њеној 

лепоти сведочи и запис попа, Вука Поповића из Котора: „За госпоју Мину овђе 

приповедају који су је гледали и чули говорити да је соко женски, да је бан од 

бана, да је лијепе нарави, да је сва наша, милостива и љубородна, пуна радости и 

милог разговора и ка јунак не марећи ни за кишу ни за вјетар да је по граду ишла 

и пењала се уз крше да обиђе и подари сироте Црногорке. Оне су је са прозоре 

гледале и чудиле се која је оно што с попом Костом по онако рђавом времену 

трчи по граду, и пошто су обзнаниле да је наша и мога највећега пријатеља кћер, 

прекорили су га многи домаћини што је није и код њих повео.“  

Г 

-Из велике љубави према Алекси Вукомановићу, професору београдског Лицеја, 

Мина је променила веру. Након годину дана он умире и Мина остаје са сином 

Јанком који завршава Војну академију у Петрограду и јавља се за добровољца у 

Српско-турском рату. Након Јанковог страдања у Русији, Мина се повлачи из 

јавног живота. Сахрањена је у Савинцу крај Горњег Милановца- подсећа наша 

саговорница. 

Д 

Више од 20 година Светлана Матић живи у Бечу и као службеник аустријског 

Министарства просвете предаје БХС језик (бошњачки-хрватски-српски језик).  -

Циљ друштва је очување српског језика и идентитета. Уз помоћ управе за 

сарадњу са дијаспором већ пет година у оквиру друштва ради српска школа коју 

је ове године завршило 200 полазника, јер не желимо да нашој деци треба 

преводилац када дођу у Србију и разговарају са својим бакама и дедама. 

Министарству просвете Србије упутили смо апел да школу уврсти у своје 

допунске школе јер је недопустиво да не постоји школа на српском у Бечу где 

има више од 300.000 Срба – подсећа Светлана Матић.  
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Ђ 

Аустрисјки школски систем деци мигрантима нуди да уче свој матерњи језик од 

22 понуђена језика. Деца са простора Југославије од 1992. уче БХС од првог до 

осмог разреда. - На БХС часу морају да буду заступљена сва три језичка подручја. 

Кад на табли професор напише шаргарепа, мора да напише и мрква. Ако пише 

тека, мора да пише и свеска, и онда свако дете бележи своју варијанту. Сада је 

хрватска амбасада покренула иницијативу да се хрватски језик одвоји из БХС 

система и траже од родитеља да се њихова деца при упису у школу изјасне да 

говоре хрватским језиком и  да желе да уче хрватски – истиче Светлана Матић. 

Ж 

Друштво „Просвјета“ организује малу причаоницу за предшколски узраст, хор, 

новогодишњи концерт, разне трибине на којима су учествовали Матија 

Бећковић, Владимир Пиштало, Милисав Савић... На трибине позивају и 

аустријске интелектуалце, а овом приликом издваја историчара и слависту, др. 

Волфганга Рорбаха, члана Европске академије наука и уметности, који је син 

Аустријанца Рудолфа и Јулије Поповић из Велике Плане. 

З 

-Србија очекује да дијаспора буде ту само када су избори и када је реч о 

дознакама. Ми разумемо ситуацију, волимо своју земљу и желимо да помогнемо 

али сматрамо да смо и ми део српства које треба озбиљније објединити – каже С. 

Матић, која је за пројекат „Недеља читања на матерњем језику“ добила посебно 

одликовање Министарства за образовање Аустрије. Награђена је и за педагошки 

рад у саветовалишту за децу са простора Југославије, која имају проблеме у 

понашању и учењу, у организацији Бечког школског савета. 

Мирјана Сретеновић, Политика 25.07.2018. 

 

1. Објасните израз „соко женски“. Која може бити симболика овог назива? 

 

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

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

2 бода 

2. Које су заслуге културног друштва „Просвјета“ у Бечу? (пасус А) 

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

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

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

4 бода 

3. Означите знаком Х реченице чији садржај није тачан. (пасус Б и В) 

 Приликом посете Црногораца из Котора Мина Караџић је лично упознала 

Петра Петровића Његоша. 

 Мина је приликом путовања по Србији записивала српске народне песме. 

 Мина је по својим портретима била позната сликарка српског романтизма. 

 Иако је Мина научила српски, никада није научила српски фолклор. 

 Мина је била веома образована, говорила је више западноевропских језика. 

 Поред своје лепоте, Мина је људе задивила и својом љубазношћу и 

пожртвованошћу. 

3 бода  
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4. Објасните наведене изразе (пасус Б и Д) 

Полиглота - ...............................................................................................................................  

Кореспонденција - ....................................................................................................................  

Дијаспора - ................................................................................................................................ 

Апел - .........................................................................................................................................  

4 бода 

5. Разврстајте речи доле наведене реченице и упишите их у одговарајући стуб 

табеле. 

Из велике љубави према Алекси Вукомановићу, професору београдског Лицеја, 

Мина је променила веру. 

именица придев глагол предлог 

    

 

 

 

 

 

5 бодова 

6. Ко је аутор књиге о Мини Караџић и за какве делатости је награђиван? 

 (пасус А и З) 

 

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

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

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

3 бода 

7. Које су истакнуте личности из културног живота Србије посећивале 

манифестације у организацији друштва „Просвета“? (пасус Ж) 

 

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

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

1 бод 
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8. Који бисте дали  назив пасусу В и пасусу Ђ? 

 

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

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

2 бода 

 

 

9. Одредите врсту наведених реченица. 

а) С 15 година почела је да учи очев, српски  језик, а потом се посветила учењу ликовне 

уметности у Швајцарској, Француској, Италији и Немачкој.  

 

врста: ....................................................................... 

 

б) Кад на табли професор напише шаргарепа, мора да напише и мрква. 

 

 врста: ....................................................................... 

2 бода 

10. Одредите предлошко-падежну конструкцију наведених израза (у ком падежу 

стоје).  

 

 

у Бечу (пасус Д): ............................................................ 

о њеној лепоти (пасус В): ...............................................  

од најлепших (пасус Б): ................................................... 

за добровољца (пасус Г): ................................................. 

4 бода 

Укупно 30 бодова 
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SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
 

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-értékelési 

útmutató alapján. 

 

   
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

   

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

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

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

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

 ............................................................................................................. utca......................  hsz. 

  Bizottsági pontszám:  .................................... 

 Javítók aláírása:  .................................... 

Pótlapok száma:  ...............   ..................................... 
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Erre az oldalra ne írjon! 
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I 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Алекcа Шантић је песник који је био уско везан за свој завичај. Представите какав је 

његов однос према свом народу и земљи. Како песник схвата страдање свог народа? Која 

језичка и стилска средства употребљава да би се појачала значењска сугестивност? 

(50 бодова)  

 

Алекса Шантић: Моја отаџбина 

 

Не плачем само с болом свога срца 

рад’ земље ове убоге и голе; 

мене све ране мога рода боле, 

и моја душа с њим пати и грца... 

 

Овдје у болу срца истрзана 

ја носим клетве свих патњи и мука, 

и крв што капа са душманских рука, 

то је крв моја из мојијех рана... 

 

У мени цвиле душе милиона... 

Мој сваки уздах, свака суза бона, 

њиховим болом вапије и иште... 

 

И свуда гдје је српска душа која, 

тамо је мени отаџбина моја – 

мој дом и моје рођено огњиште... 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________  
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II 

 

РЕФЛЕКТОВАЊЕ 

 

Напишите кратак текст у којем ћете представити позоришни живот Срба у Мађарској. 

У свом раду осврните се на следеће аспекте: позоришне дружине Срба у Мађарској, 

представе, сусрети, гостовања, учешће ученика у његовом раду. 

(20 бодова) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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