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ОПШТА УПУТСТВА 

Молимо Вас да Ваше податке упишете у табелу лево горе. 

Молимо Вас да све пишете у ову свеску за тестирање. Није дозвољено коришћење свеске или 

речника. Задња страна је предвиђена за белешке. 

Обрадите молимо Вас све задатке. 

Молимо Вас да пишете читко. 

Молимо Вас да све одговоре пишете плавим или црним мастилом или хемијском оловком. 

Обратите молимо Вас пажњу на правопис, граматику и остала правила писаног српског језика. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КАНДИДАТА 

У овој свесци за тестирање наћи ћете 2 дела разумевања на слух. Чућете аудио снимак.  

У већ попуњеним пољима нису дозвољене исправке. 

Оставите празно место за преглед задатка. 

Конзорцијум не преузима на себе одговорност за додатне информације, које потичу од аутора 

теста, a које се од ових овде наведених разликују. 
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Razumevanje na sluh 

Deo 1. 
Zadatak: 

 

Dušan Kovačević, pisac i reditelj vrlo pažljivo brine o svom enterijeru i ne želi u  njemu ništa što je 

agresivno, drečavo i što miriše na kič. Čućete intervju sa njim  dva puta.  Pre slušanja pročitajte 

zadatke. Za to imate 1,5 minut vremena.  Već kod prvog slušanja pokušajte da uradite zadatake.  

 

0. Dušan Kovačević je:     a) pesnik 

        b) pisac i reditelj 

        c) scenarista 

        d) reditelj 

 

 

1. Enterijer u kojem Dušan boravi sadrži    a) skupocene slike 

        b) moderan nameštaj 

        c) predmete koje voli 

        d) sportsku opremu 

 

 

2. U šoljama Dušan čuva     a) pisma 

        b) kafu 

        c) olovke i penkala 

        d) bojice 

 

 

3. Svaki predmet je donet     a) iz porodične kuće 

        b) sa pijace 

        c) sa putovanja 

        d) iz kancelarije 

 

 

4. Dušanov životni prostor je     a) lep 

        b) neuredan 

        c) veoma uredan  

        d) praktičan 

 

 

5. Svaki predmet u Dušanovoj kući ima   a) svoje mesto 

        b) svoju cenu 

        c) svoju svrhu 

        d) svog vlasnika 

 

 

6. Dušan najviše vremena provodi    a) u kancelariji 

        b) u dnevnoj sobi 

        c) u spavaćoj sobi 

        d) u svojoj sobi 
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МОЛИМО ВАС ОКРЕНИТЕ! 

7. Naspram pisaćeg stola nalazi se    a) poster Save Šumanovića 

        b) mala slika Save Save Šumanovića 

        c) velika slika Save Šumanovića 

        d) bakrorez Save Šumanovića 

 

 

8. Dušan voli       a) napadne boje 

        b) pastelne boje 

        c) drečave boje 

        d) agresivne boje 

 

 

9. U Dušanovoj kući kompjuter koriste   a) deca 

        b) Dušan i deca 

        c) Dušan  

         d) niko 

 

 

10. Dušan je maštao o      a) stanu u nekoj drugoj zemlji 

        b) salašu 

        c) kući 

        d) ranču sa životinjama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U TABELI SE NE SME NIŠTA MENJATI. 

Svaka izmena smatraće se greškom. 
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Разумевање на слух 

Дeo 2. 
Задатак: 

 

Новембра 2010. Краљево је погодио земљотрес. Чућете извештај репортера са лица места,  

два пута. Пре првог слушања прочитајте започете реченице. За то имате 1,5 минут 

времена. Код првог слушања покушајте да их допуните. 

 

 

0. Коста је у  

 

Чачку. 

 

 

1. Материјал је  

 

 

2. У Краљеву највећи део града нема  

 

 

3. Кадрови су снимљени у току 

 

 

4. Део старог језгра града је 

 

 

5. Људи се налазе на  

 

 

6. На свим зградама су порушена   

 

 

7. У околним селима је било  

 

 

8. У центру града у време земљотреса није било 

 

 

9. На кафићу је пао 

 

 

10. У насељима Јачуљак и Грделина је највише   

 

 

 


