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…………………………….…….....
Signature / Потпис

1. прегледач

Ниво B1
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……………………...
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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.
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:
Ljubav prema kulinarstvu, isprobavanje starih i izmišljanje novih recepata motivisali su Draganu
Miletić iz Novog Sada da počne da pravi torte... Intervju sa njom ćete čuti dva puta. Pre prvog slušanja
pročitajte započete rečenice. Za to imate dva minuta vremena. Već kod prvog slušanja pokušajte da
završite rečenice.

0.

Dragana se za pravljenje kolača interesuje još od detinjstva.

1.

Dragana nije završila ..............................................................................................školu.

2.

Draganina mama se zove ...................................................................................................

3.

Prve dve torte je Dragana pravila za ..............................................................................................

4.

Torte su se zvale ................................................... i .......................................................................

5.

Dragana želi od hobija da napravi ..................................................................................................

6.

Ona treba da registruje ...................................................................... .........................................

7.

Kod uređenja radionice Dragani će pomoći ............................................................................

8.

U Beogradu je Dragana nedavno završila školu .....................................................................

9.

Školu vodi .......................................................................................................................................

10.

Od šlaga Dragana zna da napravi ….........................................................................................
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Разумевање на слух
Део 2.
Задатак:
Саша и Никола играју одбојку за репрезентацију Србије, али и за клубове у иностранству.
Чућете интервју са њима два пута. Пре првог слушања прочитајте задатак. За то имате 1,5
минут времена. Већ код првог слушања покушајте да решите задатак.

0. Саша Старовић и Никола Ковачевић су

a) одбојкаши
б) кошаркаши
в) фудбалери
г) пливачи

1. Андреоли Латина је

a) грчки клуб
б) српски клуб
в) италијански клуб
г) мађарски клуб

2. Саша и Никола се успешно бране од

a) напасника
б) мува
в) обожаватељки
г) публике

3. Саша је играо у

a) Естонији
б) Русији
в) Румунији
г) Литванији

4. Никола и Саша ће становати

а) далеко један од другог
б) у једном стану
в) у хотелу
г) у комшилуку

5. Никола није знао

a) енглески језик
б) француски језик
в) италијански језик
г) немачки језик

6. Људи су у Русији

a) оптимисти
б) непосредни
в) дружељубиви
г) хладни и депресивни

MOLIMO VAS OKRENITE!
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7. У Русији стално

а) пада киша или снег
б) пада киша
в) сија сунце
г) пада снег

8. Италија је

a) тмурна
б) сунчана
в) хладна
г) непријатна

9. Због обожавалаца Саша понекад не може да изађе из
a) куће
б) стана
в) ресторана
г) свлачионице
10. Сашу чека

a) девојка
б) друштво
в) родитељи
г) породица

У табелу упишите само одговарајуће слово.
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