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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 

РЕШЕЊА 

1. Храбра, поносна жена, жена – јунак, у српској традицији се јунаци често називају 

соколовима. 

2 бода 

2. Постављена је биста Вука Караџића, спомен-плоча Сави Мркаљу и парк назван по 

Дијани Будисављевић, објава књиге о Мини Караџић. 

4 бода 

3.  

 

Х 

Приликом посете Црногораца из Котора Мина Караџић је лично упознала 

Петра Петровића Његоша. 

Х Мина је приликом путовања по Србији записивала српске народне песме. 

 Мина је по својим портретима била позната сликарка српског романтизма. 

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

 Мина је веома образована, говорила је више западноевропских језика. 

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

пожртвованошћу. 

 

3 бода 

4. Полиглота – особа која говори више језика 

Кореспонденција - преписка  

Дијаспора – житељи нације ван њихове државе 

Апел – позив 

4 бода 
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5. Из велике љубави према Алекси Вукомановићу, професору београдског Лицеја, 

Мина је променила веру. 

именица придев глагол предлог 

љубави 

А. Вукомановићу 

професору 

Лицеја 

Мина 

веру 

 

велике 

београдског 

је променула из 

према 

 

 

 

 

 

 

5 бодова 

6. Светлана Матић. Награђивана је за организацију Недеље читања на матерњем језику 

и за педагошки рад са проблематичном децом из бивше Југославије. 

3 бода 

7. Песници и писци Матија Бећковић, Владимир Пиштало и Милисав Савић. 

1 бод 

8. Нпр. пасус В: Минине заслуге 

  пасус Ђ: Језичко раздвајање или спајање  

(Прихвата се свако решење које је у контексту наведених пасуса) 

2 бода 

9. а) независносложена р. (супротна) 

   б) зависносложена (временска) 

2 бода 

10. Локатив 

      Локатив   

      Генитив 

      Генитив 

4 бода 

 

Укупно 30 бодова 
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SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 

I 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Алекcа Шантић је песник који је био уско везан за свој завичај. Представи 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 је модерниста-традиционалиста, припада тзв. Мостарском кругу 

књижевника 

- Родољубиве песме представљају један од средишњих мотива његовог 

стваралаштва 

- Његове патриотске песме се првенствено везују за његов завичај, али у ширем 

смислу и за целу Србију 

- Повезаност љубави за народ и природу земље је личног, интимног карактера 

- Поред љубави и поноса јављају се осећања сете, сажаљења, бола због социјалне 

ситуације народа (убогост, патња, сиромаштво) поред којих су присутни 

хришћански елементи (Исусово страдање за страдање свих људи) 

- Патриотизам је уско повезан са доживљајем природе  

- Облик песме је сонет (два катрена и две терцине, АББА риме) 

- Три тачке на крају строфа наговештавају недовршеност, наставак судбине 

- Значењски песма се креће у круговима од индивидуалне патње до народне и на 

крају до опште људске патње 

 

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 
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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 мањкаво (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 обухвата критеријумe 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 

повезани логично 

 

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 

 

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

мање грешке у одабиру одређеног стила 

 

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

површне, постоје изјаве које ометају разумевање текста 

 

Језичка исправност – максималан број бодова: 8 

 

8-6 бодова: користи 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, 
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3-2 бода: језичка непрецизност, више мањих граматичких грешака, скроман фонд речи 

 

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

граматичке 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, чешта шкрабања, нејасноће у подели текста 

 

 

 

Прихвата се сваки адекватан одговор уколико одговара у задатку назначеним 

захтевима. 

 

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) 

 

 

- Постоји Српско позориште у Мађарској, основано је 1993. г., његов уметнички 

директор је глумац Милан Рус, стални чланови су Зорица Јурковић, Тибор Ембер, 

Јосо Маториц 

- Годишње приказују неколико представа на српском језику, а сарађују и са 

позориштима у матичној земљи и са мађарским позориштима 

  



Szerb nyelv és irodalom 

OKTV 2018/2019 6 1. forduló 

 

- Циљ позоришта је да пружа уметнички доживљај и забаву Србима у региону и 

дијаспори на њиховом матерњем језику и да упозна Србију са специфичностима 

језика Срба ван матице 

- Често гостују у Београду, Новом Саду, Сомбору и по јужној Србији 

- Ученици Српске основне школе и гимназије Никола Тесла често учествују у 

њиховим представама (Сомборска ружа, Пастир вукова, Народни посланик), 

- Драмска секција школе је глумила у представи Оптанти која је режирана по 

роману Драгомира Дујмова  


