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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:
U Beogradu je nedavno rekonstruisana raskrsnica ispred Narodnog pozorišta. Pri tom je
zaboravljena kosina za osobe sa invaliditetom. Tekst ćete čuti dva puta. Pre slušanja pročitajte
započete rečenice. Za to imate 1,5 minut vremena. Potom pokušajte da ih dopunite. Već kod prvog
slušanja pokušajte da uradite zadatak. Odgovor ne sme sadržati nepotrebne informacije.
Primer:
Novi ivičnjak kod Narodnog pozorišta nema

0.

kosu ravan.

1.

Kosa ravan omogućava nesmetano kretanje osoba koje su u

2.

............................................................................................................................................................
Dejvid Solomon živi u

3.

............................................................................................................................................................
Dejvid je neprijatno

4.

............................................................................................................................................................
Dejvid smatra da je srpski narod veoma

5.

............................................................................................................................................................
Na ovaj propust je reagovalo nekoliko
............................................................................................................................................................

6.

Pri rekonstrukciji zaboravljeno je na ............................................................................................
kojima je kosa ravan neophodna.

7.

Predstavnici građanskih organizacija misle da neće trebati da podižu
............................................................................................................................................................

8.

U zakonu stoji da je zabranjena ............................................................................................
na osnovu invalidnosti.

9.

Javno komunalno preduzeće se zove

10.

............................................................................................................................................................
Javno komunalno preduzeće će napisati nov
............................................................................................................................................................
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Разумевање на слух
Део 2.
Задатак:
Електронске књиге постоје већ тридесет година. Од 2009. оне су доступне широкој публици и
веома добро се продају. Хоће ли оне угрозити штампана издања? Чућете текст два пута. Пре
првог слушања прочитајте задатак. За то имате 1,5 минут времена. Код првог слушања
покушајте да решите задатак.

0. Прве е-књиге појавиле су се у пројекту:

a) Густав
б) Гутенберг
в) Гудрун
г) Гершвин

1. Прве е-књиге биле су намењене

a) деци
б) широкој публици
в) стручњацима
г) особама са посебним потребама

2. У облику е-књиге на почетку су били приручници за
a) софтвер
б) ајпод
в) хардвер
г) киндл читач

3. Највећа онлајн књижара се зове

4. Најпродаваније књиге су

5. Издавачи

a) Гугл
б) Јаху
в) Твитер
г) Амазон

а) е-књиге
б) књиге у меком повезу
в) књиге у тврдом повезу
г) џепне књиге

a) су мишљења да ће се књиге још штампати
б) сматрају да се књиге неће више штампати
в) сматрају да е-књига није интерсантна
г) немају став по питању штампане књиге

МОЛИМО ВАС ОКРЕНИТЕ!

4

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING) – C1

6. Шацкин предвиђа да ће се за десет
година највише продавати

a) е-књиге
б) књиге у меком повезу
в) штампане књиге
г) књиге у тврдом повезу

7. Амазон штампане књиге продаје

a) подједнако дуго као и киндл верзију
б) краће време од киндл верзије
в) дуже време од киндл верзије
г) не продаје штампане књиге

8. Цена киндл читача је

a) знатно повећана
б) смањена
в) повећана за ПДВ
г) остала иста

9. Ајпед је производ

a) "Барнс и Нобл"-а
б) "Амазон-а"
в) "Епл"-а
г) "Сони"-ja

10. Сретен Угричић сматра

a) да је штампана књига угрожена
б) да штампана књига није угрожена
в) да књиге не треба штампати
г) да е-књиге немају вредност

У табелу упишите само одговарајуће слово.
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