
 

 

 

 
Oktatási  Hivata l  kódszám: 

 
A 2008/2009. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első (iskolai) fordulójának szövegértési feladatlapja 

 
SZERB NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

 
 
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 munkalapokon. 
 
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.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

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

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

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

Megye: ........................................................................................................................................ 

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

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

Összes pontszám: ……………………… 
 

Kódszám: 
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TУMAЧЕЊЕ ТЕКСТА  И  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
 
 

Прочитајте дати текст и одговорите на питања! 
 
 

  Иво Андрић 
 

    EX PONTO 
(избор) 

 
 

Свима, широм цијелог свијета, који су страдали и страдају ради душе и њених великих 
и вјечних захтјева, посвећујем ове странице, које сам некоћ писао само за себе, а данас 
их, шаљем свој браћи својој у болу и нади. 
 
      *** 
О гдје је она мукла ријеч, тиха, неразумљива, добра ријеч, што свијетли у мраку као 
мали, огањ који се никад не гаси? 
Гдје је ријеч утјехе? 
Јуче и синоћ и јутрос још сам је знао, зашто се  не јави сада у мени, сад кад ми је горко 
тешко, зашто не сине као далек огањ трептаве звијезде, као весели сјај ока? 
Како, како сам је могао заборавити? 
 
      *** 
 
Кога ли љуби сада она млада жена? Она млада жена коју сам нашао једног љета лијепу 
и дозрелу од шеснаест година, пролази – богзна зашто  
-јутрос мојим сјећањем. 
Кога љуби сада она млада жена? 
Једном сам на малоруској равни нашао црвен и крупан цвијет: његова сочна чашка, 
кратка цвата, нудила је, у широко раствореним латицама, своје надрасле прашнике 
свим вјетровима. 
Кога љуби сада она млада жена? 
Никад није било између нас ријечи ( ја сам тешко и разумијевао њен језик) и наш однос 
није имао никад одређеног имена. Под звијездама сам је љубио до умора и до поноћи 
сам лежао на трави, с главом у њеном крилу. 
 
То је била жена створена за љубав и предавала се нијема од страсти и сузних очију, 
шапћући испрекидане ријечи о вјерности. 
Кога ли сада љуби она млада жена? 
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      *** 
 
Сва трагика мог садашњег живота се може стрегнути у једну ријеч: самоћа. 
Мука и неплодност мог живота потичу од ове страховите изолације у којој се ледим и 
каменим и пропадам као напуштене куће у које нико не дира, али оне – баш зато јер 
нико у њима не станује - пропадају и руше се стално и полагано, као да их невидљива 
рука кида. 
 
      *** 
 
 
 
Руке ми често преко дана стају над послом и велики дио ноћи бдијем само да могу дуже 
мислити о Теби. 
Прије птица се будим, прије зоре дижем ( а кроз све снове пролазиш Ти); у освит сам 
наслоњен  на прозор као да Те чекам. 
Љепоту цијелог свијета крију у себи моје мисли. Неостварив сан је постао садржај мог 
живота. И тако живот пролази, али у часу смрти ја могу показати на своју чежњу као на 
једино велико, истинито и лијепо у свом животу. 
 
      ***   
 
Сама чињеница; да живим, дарује ме мирном радошћу. 
Осјећам велику љубав, за људе, за њина дјела, за срећу и несрећу, за гријех и страст и 
сав јад што из њих излази, за борбе и посртања, за заблуде и патње и жртве, за све што 
је човјеково на овој планети. 
Осјећам часовиту, али неизмјерну срећу да и ја пијем кап из непресушивог извора 
радости људске, да и ја начас понесем дијелак великог крста што га носи човјечанство. 
 
      *** 
 
И што погледам, све је пјесма, и чега год се такнем, све је бол. 
 
 
      ЕПИЛОГ 
 
Много самујеш и дуго ћутиш, сине мој, затрављен си сновима, изморен путевима духа. 
Лик ти је погнут и лице блиједо, дубоко спуштене вјеђе и глас као шкрипа тамничких 
врата. Изиђи у љетни дан, сине мој! 
- Шта си видио, у љетни дан, сине мој? 
Видио сам да је земља јака и небо вјечно, а човјек слаб и кратковјек. 
- Шта си видио, сине мој, у љетни дан? 
Видио сам да је љубав кратка, а глад вјечна. 
- Шта си видио, сине мој, у љетни дан? 
Видио сам да је овај живот ствар мучна, која се састоји од неправилне измјене гријеха и 
несреће, да живјети значи слагати варку на варку. 
- Хоћеш да усниш, сине мој? 
Не, оче, идем да живим. 
Загреб, 1918. 
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1. У коју књижевну врсту спада Андрићево дело „EX PONTO“ ? Чиме се одликује 
та врста? 
 

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

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

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

2 бода 

 

2. У чему је сродна с лирском песмом, а у чему се разликује од ње? 

 

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

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

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

2 бода 

 

3.  Шта значи „EX PONTO“ и одакле је наслов узет? 

 

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

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

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

3 бода 

 

 

4.  Шта је мотивисало Андрића за овај наслов? Који српски песник је написао 

песму „Овидије“ ? 

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

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

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

3 бода 
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5.  Наслућујете ли из чега произлази меланхолија овог текста? 

 

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

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

1 бод 

 

6.  Која врста реченице је: „Сама чињеница: да живим дарује ме мирном 

радошћу“ ? Које гласовне промене су извршене у речи „радошћу“? 

 

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

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

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

2 бода 

 

 

7.  Милош Црњански је цео „EX PONTO“ окарактерисао као песму бола. Одакле 

проистиче бол? 

 

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

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

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

2 бода 

 

 

8.  Пронађите оне делове у којима Андрић свој бол окреће према радости! 

 

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

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

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

2 бода 
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9.  Објасните метафорику у овој реченици: „... пијем кап из непресушивог извора 

радости људске.“ Пронађите неколико лепих поређења! 

 

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

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

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

3 бода 

 

 

  

10. Зашто Андрићев лирски субкекат из Епилога неће да „усни“ и поред патње 

које доноси живот? 

 

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

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

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

3 бода 

 

11. Која врста генитива је „ жена ... сузних очију”? 

 

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

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

 

1 бод 

 

12. Наведите наслов циклуса песама у прози Јована Дучића или наслов једне 

његове лирске прозе! 

 

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

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

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

3 бода 
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13. Лирске мотиве које је Андрић зачео у „EX PONTU“ развиће касније у 

приповедној прози. Напишите неколико примера за то! 

 

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

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

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

3 бода 

 

 

Укупно 30 бодоба 
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első (iskolai) fordulójának szövegalkotási feladatlapja 

 
SZERB NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

 
 
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 munkalapokon. 
 
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: ..…………………………………………………………………..................... 

városa: …………………………………………………………………………………………. 
 

Kódszám: 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

 

Древни мит о додиру са родном земљом као снага, а одвајање од ње – пропаст и 

смрт. Докажите то анализом песме ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА: 

             НАШИ ТРАГОВИ 

 

Свуд, свуд се бришу наши трагови: 

што прашина, што буђ, што пепео, 

времена рђа, злих, прождржљива, 

што агресора, силеџије бес, 

вешала, пљачка, под кров угарак, 

проклета кама брата изрода; 

што наследника блудних неразум, 

дивљачки плес над свежим ракама 

где унук претка жива закопа, 

што грубе грабље незахвалности, 

отровна пера, лажни језици, 

збегова гладних узверен заборав, 

што изобиља пјана небрига; 

... усалу сузу, сасушену крв, 

равнодушности ветар развеје... 

- Свуд, свуд се бришу наши трагови 

 

Куд нас одмами и распуди све 

велможа тучен, избезумљен сој? 

Умукла наша песма кукњава, 

оружја звек и наковња бат, 

у Јакону, Будиму, Сибињу. 

Другима сада бујају рађају 

камени, сетве, древних сараора. 

 

Где су вам кости, ускоци, марталози, 

морлаци грешни, пусти граничари? 
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Којем све нисте непријатељу 

дизали куле, бедеме, палисаде, 

истурали од свих зидина тврђе, 

очајно храбре, голе своје груди? 

А истим, оштрим, убојним железом 

крчисте грмље, кротисте вирове, 

пустоши дивље упитомисте, 

присојно горје незахвалног света 

оплеменисте благородном лозом 

Лазове жупе, ресавске мотике. 

 Ал свуд, свуд бришу наше трагове! 

     

    (Будим, 1961) 

 

   

Максимално 50 бодова 

 

 

 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

У вашој школи је формирано омладинско друштво са циљем очувања националне 

свести. На оснивачком састанку ти, иницијатор ове формације држиш уводни 

говор чија је суштина: Друштвени живот је пространо поље заједничког рада, у 

који свако треба да унесе свој удео. За своје деловање одговарамо и прецима и 

потомцима посебно ми, који живимо ван матичне земље. 

Придржавај се правила реторичког изражавања! 

 

  

Максимално 20 бодова 
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