У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

У ФОКУСУ:

КВАЛИТЕТ,
МОБИЛНОСТ,
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
СТУДЕНАТА

ПОШТОВАНИ И ДРАГИ СТУДЕНТИ,
Висока школа струковних студија у Вршцу постоји као
акредитованa и реакредитована институција више од десет година,
али су у њој уткана

многа знања, стремљења и постигнућа

некадашње Педагошке академије, основане давне 1973, те Више
школе за образовање васпитача.
У овој школи говори се и учи на три језика: на српском,
румунском и ромском језику; прожима се и негује заједнички
живот више култура. Образовање будућих васпитача и мастер
васпитача, а од школске 2022/2023. године и медицинских
сестара/техничара јесте извор огромне стваралачке енергије,
радости и лепоте; плод је и истрајног педагошког рада. И та
снага и сазнања користе се у научном и стручном раду,
пројектима, уткана су у д о с а д а ш њ у и б у д у ћ у сарадњу са
предшколским и здравственим установама, високим и другим
школама, универзитетима из наше земље, као и ван ње...
Сваке академске године врата школе отварају се за
многа нова лица, са

огромним потенцијалима да стварају.

Верујући да ништа друго не крчи пут ономе ко учи, нити му толико
помаже да иде напред и да одмакне брзо и далеко као добра
основа и права вредност којој тежи, Висока школа се труди да
свим студентима понуди добар темељ на којем ће даље градити
свој будући позив, а у корак са временом и светом у којем
живимо.
Прилагођен одломак из
Поздравног говора поводом почетка академске године

ВРШАЦ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Многобројни археолошки остаци потврђују постојање људских
насеобина на територији Вршца још од најстаријих времена. Још у доба
римске власти, на Вршачком брегу је постојала римска осматрачница. У
средњем веку се на истом месту налазило утврђење. Након првог пада
Деспотовине и њене престонице Смедерева (1439), српски деспот
Ђурађ Бранковић подигао је на Вршачком брегу ново утврђење, познато
међу локалним становништвом као Кула, која данас представља прави
симбол овог града. Свеобухватна реконструкција и рестаурација
утврђења завршена је током 2015. године и сада је Вршачки замак
укључен у савремене културне токове. Историчар Феликс Милекер
сматра да се Вршац први пут помиње у изворима 1427, под именом
Подвршан. У турско доба, које почиње 1552. године, Вршац је био познат
под називом Семлит. Из овог периода вредан је помена устанак Срба и
Румуна у Банату из 1594, са Вршцем као једним од главних устаничких
центара. У опису-Вршачко-себешке епархије из 1713, Вршац се
помиње и као седиште нахије. Отоманска власт се завршава 1717.
године, када аустријске трупе освајају Банат, а од 1723. почиње и
колонизација Немаца,
који у Вршцу подижу своје насеље поред
српског.
За
време
последњег
аустро-турског
рата
из
1788–1791, царска војска је напустила град.

Привредни развој, присутан током XVIII века, био је подстакнут стицањем
трговачких привилегија 1804. године. Године 1817. Вршац је проглашен
слободним краљевским градом, што му је омогућило још бржи економски
развој. Поред развијеног занатства и трговине, Вршац се истиче и у
виноградарству, привредној грани која је вековима представљала један од
главних прихода и до данас остала прави симбол овог града.
Манифестација у част грожђа, вина и винограда „Дани бербе грожђа
– Грожђебал” одржава се сваке године већ више од пола века. Економска
стагнација почиње 1919, када Вршац постаје погранични град. Међутим,од
шездесетих

година

прошлог

века

интензификација

односа

између

Југославије и Румуније доноси економску обнову и отварање нових
хоризоната када је реч о развоју града и читаве области. Данас је овај град
познат као индустријски, трговачки, културни, образовни, верски и
спортски центар, с перспективама за даљи развој. Нагли успон привреде и
колонизације које су се одвијале током XVII века учиниле су да Вршац
постане и град са највећим бројем становника у Банату.
На основу пописа из 2011. године, у Вршцу живи 35 701 становника.
Од 2016. године лепа варош Вршац има и званични статус града. Још за
време отоманске власти, Вршац је био седиште православне епископије.
Године 1759. саграђен је Владичански двор и у њему је данас седиште
Српске Православне

Епархије

банатске.

У

граду

постоје

значајне

институције са богатом културном традицијом, међу којима Градски музеј,
Градска библиотека, Народно позориште, Књижевна Општина Вршац. У
Вршцу су рођени, и провели већи део живота, познати уметници, научни,
културни и спортски радници. Међу знамените Вршчане убрајамо
иконописца

Николу

Нешковића,

великана

нашег

сликарства

Пају

Јовановића, оперску певачицу Султану Циjук, Јована Стерију Поповића,
оца српске драме, затим великог песника Васка Попу, архитекту Драгишу
Брашована, славног шахисту Бору Костића, познатог историчара Феликса
Милекера и многе друге. Подручје општине, па и сам Вршац карактерише
веома шаролика национална структура настала током

векова, као

последица честих миграционих кретања. Данас у општини, као и у самом
граду, живи преко 20 националности. Богатство неког града се огледа,
поред

природних

ресурса,

економског

и

друштвеног

положаја

становништва, и у самој култури, толеранцији и међусобном поштовању
свих који ту живе. Вршац је, сматрамо, типичан пример такве средине и
сигурни смо и да ће и у будућности бити место толеранције, неговања
културе различитости и јединства свих оних који живе у њему.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ЦИЉЕВИ
При конципирању студијских програма за
васпитаче, као и студијског програма за медицинске
сестре/техничаре пошли смо од чињенице да
савремени педагози говоре о читавом сету општих
способности, односно o компетенцијама, као
неопходном услову за постизање индивидуалноги
социјалног остварења. Компетентност, као и њене
уже
области
самокомпетенција
и социјална
компетенција, сматрају се кључним способностима у
питањима остварења појединца у личном и
социјалном животу у 21. веку.

Јединствен образовни европски простор могао би да буде,
са становишта младих, предност у смислу већих могућности за
њихову покретљивост, као и за проходност идеја (мисли се на
мешање, међусобно утицање...).

Данас, чини се, педагогија израженије има критичку
одговорност да младим људима преноси вредности и помаже
им да донесу не само мудре, него и људске и моралне
одлуке. Зато младима, између осталог будућим васпитачима
и струковним медицинским сестрама/ техничарима треба
пружати могућности да изграде такве вештине као што су
алтруизам, емпатија и људско разумевање, да развију
самопоштовање и способност да воле, да се оспособе да
планирају и предвиђају консеквенце својих одлука и акција,
што подразумеватолеранцију, вештину слушања, способност
решавања проблема, способност сагледавања смисла у
свему што радимо, у свему што се дешава око нас.

Затим, ту су вештине ношења одговорности, вештина
покретања иницијативе и много других особина које
подразумева тимски рад, што се, када имамо на уму
здравствени контекст 2020. и 2021. године, посебно значајним
показало на медицинском пољу. На практичном нивоу ово
значи
да могу да раде у тимовима, што подразумева
креативност и индивидуалне
доприносе квалитетним
резултатима (често и у ad hoc тимовима).

Претходне констатације стављају у први план
потребе да се у наставном курикулуму више нагласи
јединство науке, процеси истраживања и сазнавање
суштине и смисла. Брза променљивост и савременост
подразумева иницијативу, флексибилност, критичност
и креативност, као животне императиве. У том смислу,
мењају се представе о могућностима људског развоја, а
многе нове теорије, попут теорије Рувена Фојерштајна
о структуралној когнитивној модификацији, мењају
образовни свет и стварају нову слику развоја сваке
индивидуе. Све ово прате наглашеније потребе за
методама интеракције, тематским курикулумима,
тимској настави, како би се ефикасније ишло ка циљу,
ка све већој компетенцији у основним вештинама,
неопходним за опстанак у савременом свету.

АКТУЕЛНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Општи модулСТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧосновне струковне
студије
СТРУКОВНИ МАСТЕР
ВАСПИТАЧ- мастер
струковне студије
СТРУКОВНА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/
ТЕХНИЧАР- основне
струковне студије

Модул са појачаним
компетенцијама за рад са децом
јасленог узраста- СТРУКОВНИ
ВАСПИТАЧ СА ПОЈАЧАНИМ
КОМПЕТЕНЦИЈАМА ЗА РАД СА
ДЕЦОМ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

Модул са појачаним
компетенцијама за рад
са децом на енглеском
језику- СТРУКОВНИ
ВАСПИТАЧ СА ПОЈАЧАНИМ
КОМПЕТЕНЦИЈАМА ЗА РАД СА
ДЕЦОМ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Модул са појачаним
компетенцијама за рад
са депривираном децомСТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ
СА ПОЈАЧАНИМ
КОМПЕТЕНЦИЈАМА ЗА РАД СА
ДЕПРИВИРАНОМ ДЕЦОМ

Студијски програм: стуковни васпитач
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета

Семестар

Предавања

Вежбе

Остало

EСПБ

Општа педагогија

1

4

2

0

6

Страни језик 1

1

1

2

0

4

Матерњи језик

1

3

1

0

4

Општа психологија

1

3

2

0

5

Вокално- инструментални практикум 1

1

0

3

0

4

Изборни предмет 1 (1 од 4)

1

1

2

0

6

Пракса 1

1

0

0

2

1

Педагошке теорије

2

4

1

0

6

Психологија раног развоја и учења

2

4

2

0

5

Страни језик 2

2

1

2

0

4

Информатички практикум

2

0

3

0

4

Вокално- инструментални практикум 2

2

0

3

0

4

Изборни предмет 2 (1 од 4 )

2

1

2

0

6

Пракса 2

2

0

0

2

1

Предшколска педагогија

3

2

2

0

4

Примена ИКТ-а у в-о раду

3

2

1

0

4

Интеркултурализам у европском
контексту

3

2

1

0

4

Методика музичког васпитања 1

3

2

2

0

4

Социологија породице

3

2

1

0

4

Визуелне уметности

3

1

1

0

2

Изборни предмет 3 (1 од 4)

3

1

2

0

6

Пракса 3

3

0

0

4

2

Предшколска дидактика

4

2

2

0

5

Књижевност за децу

4

3

1

0

5

Култура дијалога

4

2

2

0

4

Методика ликовног васпитања 1

4

2

2

0

4

Методика музичког васпитања 2

4

2

2

0

4

Изборни предмет4 (1 од 4)

4

1

2

0

6

Пракса 4

4

0

0

4

2

Методика развоја говора 1

5

2

2

0

4

Методика физичког васпитања 1

5

2

2

0

4

Методика упознавања околине 1

5

2

2

0

4

Методика почетних мат. појмова 1

5

2

2

0

4

Методика ликовног васпитања 2

5

2

2

0

3

Изборни предмет 5 (1 од 4)

5

1

2

0

6

Пракса 5

5

0

0

4

5

Методика развоја говора 2

6

2

2

0

3

Методика физичког васпитања 2

6

2

2

0

3

Методика почетних мат. појмова 2

6

2

2

0

3

Методика упознавања околине 2

6

2

2

0

3

Методологија педагошких истраживања

6

1

2

0

3

Изборни предмет 6 ( 1 од 4)

6

1

2

0

6

Пракса 6

6

0

0

4

5

Завршни рад

6

0

0

1

2

Предмет завршног рада

6

0

0

1

2

Семестар

Предавања

Вежбе

Остало

ЕСПБ

Дидактичка средства у вртићу

1

1

2

0

6

Историја предшколског образовања у
вртићу

1

1

2

0

6

Предшколски курикулум

1

1

2

0

6

Хор

1

1

2

0

6

Вртић као отворени систем

2

1

2

0

6

Рана идентификација даровитости

2

1

2

0

6

Дидактичке игре

2

1

2

0

6

Хор

2

1

2

0

6

Педагогија јасленог узраста

3

1

2

0

6

Енглески језик 3

3

1

2

0

6

Корективни педагошки рад

3

1

2

0

6

Језичке игре и драматизација

3

1

2

0

6

Енглески језик 4

4

1

2

0

6

Психологија јасленог узраста

4

1

2

0

6

Инклузивно образовање

4

1

2

0

6

Холистички поступци у раду са децом

4

1

2

0

6

Хор

5

1

2

0

6

Толеранција

5

1

2

0

6

5

1

2

0

6

5

1

2

0

6

Хор

6

1

2

0

6

Интегративни приступ у раду са децом
јасленог узраста 2

6

1

2

0

6

Ментално здравље

6

1

2

0

6

Учење страног језика на раном узрасту

6

1

2

0

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета

Интегративни приступ у раду са децом
јасленог узраста 1
Интегративни приступ васпитно
образовним садржајима на страном језику

Студијски програм: струковни мастер васпитач
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета

Семестар

Предавања

Вежбе

Остало

EСПБ

Страни језик 1

1

1

2

0

5

Психофизичка зрелост за полазак у школу

1

2

1

0

5

Предшколска дидактика

1

2

1

0

5

Методика развоја говора и припрема за почетак
читања и писања

1

1

3

0

5

Изборни предмет (2 од 4)

1

Методика почетних мат. појмова

2

1

2

0

4

Методика музичког васпитања

2

1

2

0

4

Методика ликовног васпитања

2

1

2

0

4

Методика физичког васпитања

2

1

2

0

4

Изборни предмет (3 од 7)

2

Стручна пракса

2

0

0

4

2

Методика упознавања околине

3

4

1

0

6

Културно наслеђе и предшколско дете

3

4

1

0

6

Изборни предмет (3 од 6)

3

Стручна пракса

4

0

0

8

10

Мастер рад

4

0

0

15

20

Семестар

Предавања

Вежбе

Остало

ЕСПБ

Еманципаторна педагогија

1

3

3

0

5

Драма и покрет

1

3

3

0

5

Сценографија и костимографија

1

3

3

0

5

Ритмика и плес

1

3

3

0

5

Рецитовање

2

2

2

0

4

Основи дириговања и рада са Орфовим
инструментаријумом

2

2

2

0

4

Језичко стваралаштво

2

2

2

0

4

Култура различитости

2

2

2

0

4

Хеуристичке дидактичке математичке игре

2

2

2

0

4

Методологија педагошких истраживања

2

2

2

0

4

Традиционална култура рома и предшколско
дете

2

2

2

0

4

Социологија детињства

3

4

3

0

6

Даровитост на предшколском узрасту

3

4

3

0

6

Функционална писменост

3

4

3

0

6

Традиционалне игре и активности

3

4

3

0

6

Историја и предшколско дете

3

4

3

0

6

Књижевност за децу и свет детињства

3

4

3

0

6

10

12

18

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета

Студијски програм: струковна медицинска
сестра/техничар
Назив предмета

Ужа научна,
уметничка
односно
стручна област

Сем.

Активна
настава
П/В/ДОН

Основи анатомије

Медицинске науке

1

2

2

6

Здравствена нега 1

Медицинске науке

1

2

2

6

Здравствена
психологија

Психолошке науке

1

2

1

4

Страни језик 1

Филолошке науке

1

1

2

4

Основи комуникације у
здравству

Филолошке науке

1

2

1

4

Историја здравства

Историјске науке

1

1

2

4

Фармакологија

1

1

2

4

Стручна пракса 1

Фармацеутске
науке
Медицинске науке

Хируршке вештине

Медицинске науке

2

2

2

6

Физиологија

Медицинске науке

2

3

2

6

Здравствена нега 2

Медицинске науке

2

3

2

6

Страни језик 2

Филолошке науке

2

1

2

4

Рад са децом у
болничким условима

Филолошке науке

2

1

2

4

Терапијске примене
уметничких активности

Педагошке науке

2

1

2

4

Стручна пракса 2

Медицинске науке

2

Летња стручна пракса
1
Превентивна
здравствена заштита

Медицинске науке

2

Медицинске науке

3

1

2

6

Ургентна медицина

Медицинске науке

3

3

2

6

Радиологија

Медицинске науке

3

3

2

6

Здравствена нега у
интерној медицини

Медицинске науке

3

3

2

6

Страни језик струке 1

Филолошке науке

3

1

1

4

Истраживања у
здравству

Медицинске науке

3

1

1

4

Стручна пракса 3

Медицинске науке

3

1

Остали
часови

10

10

ЕСПБ

2

2
2

9

2

Нега хируршког
пацијента

Медицинске науке

4

3

2

6

Инфективне болести

Медицинске науке

4

2

2

6

Психопатологија
развојног доба

Психолошке науке

4

2

2

5

Физичка активност и
здравље

Физичко васпитање
и спорт

4

2

2

5

Страни језик струке 2

Филолошке науке

4

1

2

4

Етика у здравству

Филозофија

4

1

2

4

Стручна пракса 4

Медицинске науке

4

Летња стручна пракса 2

Медицинске науке

4

Патофизилогија

Медицинске науке

5

3

2

6

Репродуктивно здравље

Медицинске науке

5

3

2

6

Социјална геронтологија

Социолошке науке

5

2

1

6

Основи менаџмента

Менаџмент и
бизнис
Педагогија

5

2

2

6

5

1

2

4

Толеранција

Филозофија

5

1

2

4

Стручна пракса 5

Медицинске науке

5

Здравствене потребе
становништва и
демографске структуре

Социолошке науке

6

2

2

4

Основи генетике

Медицинске науке

6

3

2

5

Исхрана и дијететика

Медицинске науке

6

3

2

5

Примена ИКТ у здравству

Рачунарске науке

6

1

2

2

Ментално здравље

Психолошке науке

6

1

2

4

Естетска хирургија

Медицинске науке

6

1

2

4

Стручна пракса 6

Медицинске науке

6

Летња стручна пракса 3

Медицинске науке

6

Предмет завршног рада

Медицинске науке

6

Завршни рад

Медицинске науке

6

Организација слободног
времена у болничким
условима

10

2
2

10

10

2

2
4

3

2
2

ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И
СПОСОБНОСТИ

Провера склоности и способности (говорних, музичких и
физичких), као и познавање правила пристојног понашања
(бонтон), реализује се истог дана када се подноси конкурсна
документација:
• говорне способности – подразумевају проверу правилног
изговора гласова у матерњем језику и утврђују се кроз
разговор кандидата и професора: кандидат се укратко
представи, следи читање одређеног прозног текста (обично
су то специфичне брзалице и/или слично) и интерпретација
лирског текста – рецитовање (према избору кандидата);
• музичке
способности
–
провера
подразумева
интерпретацију једноставних мелодијско-ритмичких мотива
на основу примера датих од стране професора, као и
интерпретацију једне песме по избору кандидата;
• физичке способности - провера се састоји из следећих
задатака:
1. Провера координације – ритмични скокови и поскоци из
обруча у обруч.
2. Провера ритма и осећаја за покрет – повезивање покрета
тела (најпре у месту, затим у кретању) са задатом ритмичком
структуром.
Провера се обавља у фискултурној сали. Кандидати би
требало да буду у одећи и обући која их неће спутавати у
извођењу.

ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И
СПОСОБНОСТИ
• познавање правила лепог понашања – провера се састоји
од питања и тврдњи о правилима лепог и пристојног
понашања у свакодневним животним ситуацијама, посебно на
јавним местима и институцијама, као и о интернет бонтону.
Провера склоности и способности се односи само на смер
струковни васпитач.

КОНКУРСИ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТРУКОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА
БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ:
www.uskolavrsac.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ТРЕЋУ
ГОДИНУ СТУДИЈА

Поређењем
досадашњег
Наставног
плана
и
садашњег
акредитованог Наставног плана на Високој школи струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“, долази се до закључка да садашњи
акредитовани Наставни план не одступа битно од претходног, тако да ће
они који желе да наставе студије на трогодишњој струковној школи за
васпитаче имати различит број испита у зависности од Наставног плана
по коме коме су студирали.

INFORMAŢIE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ANUL TREI

Comparând vechiul plan de învăţământ şi cel acreditat şi în vigoare,s-a
ajuns la concluzia că actualul plan de învăţământ nu se deose- beşte esenţial
de cel vechi, astfel că cei care doresc să continue şco-larizarea prin studii de
specialitate de trei ani, vor susţine examenedifernţiat, în funcţie de vechiul plan
după care au studiat.

AKHARIPE PALE RAMOPE ANDE TRITO BERŠ

Kana dićhelpe purano Nastavno plano thaj akreditujime Nastavno plano pe
savo ćerelpe ađes pe Vuči škola pale strukovne studije pale sikavipe vinajengo
“Mihailo Palov”, šaj te dikhas kaj ađesutno akredituime Nastavno plano naj but
averčhande katar angluno, khajda kaj sa kola save kamen te džan majdur trin berš
pe studije musaj te si len averčhando djindo egzamurja te sićile pe purano
Nastavno plano.

Полагање пријемног испита за упис на програм

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

У прву годину студија може се уписати кандидат који има средње
медицинско образовање (сви медицински смерови) у четворогодишњем
трајању.
Кандидат који конкурише за упис подлеже полагању пријемног испита
из предмета – биологија.
Избор кандидата за упис обавља се према општем успеху постигнутом
у средњој школи и резултатима на пријемном испиту.
У наставку су: препоручене области за припрему пријемног испита,
препоручена литература/ уџбеници за припрему пријемног испита и пример
теста из биологије.
Препоручене области:
1. Биологија ћелије;
2. Вируси и бактерије;
3. Биологија развића;
4. Наслеђивање биолошких особина;
5. Молекуларна биологија.
За припремање теста из биологије препоручујемо све одобрене уџбенике
биологије за средње школе у Републици Србији.
Приказ поглавља (области) из уџбеника Завода за уџбенике из Београда:
1) Биологија за први разред гимназије и пољопривредне школе; Нада Шербан,
Mирко Цвијан, Радиша Јанчић (области: Биологија ћелије, вируси и бактерије
од 7. до 75. стране);
2) Биологија за четврти разред гимназије природно-математичког смера;
Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ,
Слободан Јовановић (област: Биологија развића од 9. до 42. стране;
Наслеђивање биолошких особина, од 43. до 80. стране; Молекуларна
биологија од 81. до 127. стране).

ПРИЛОЗИ

Примери тестова из:


Српског језика и књижевности



Румунског језика и књижевности



Ромског језика и књижевности



Општих знања и информисаности на српском језику



Познавања правила лепог понашања (бонтон)



Тест из биологије

www.uskolavrsac.edu.rs

ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Шифра: ______________________
1. Први словенски просветитељи, Грци
________________ и 2
________________, у IX веку, превели су са грчког језика црквене књиге поена
на старословенски језик, први књижевни језик Словена. (Допуните
реченицу.)
2. Прво словенско писмо је: а) ћирилица; б) латиница; в) глагољица.

1 поен

(Заокружите слово испред тачног одговора.)

3. Заокружите слова испред назива два дела која су штампана 1847. 2
поена
године:
а) „Рат за српски језик и правопис”; б) „Мала српска граматика”;
в) „Српски рјечник”; г) „Нови завјет” (превод).
4. Допуните табелу подацима који недостају:
Књижевни јунак
Вук Исакович
Карађоз
Гроф Вронски

Дело

Име и презиме писца
Милош Црњански

3
поена

,,Проклета авлија”

Лав Николајевич
Толстој
5. Књижевном опусу Јована Стерије Поповића припадају следећа
дела:

2
поена

а) ,,Госпођа министарка”; б) ,,Кир Јања” („Тврдица”);
в) ,,Покондирена тиква”; г) ,,Сумњиво лице”; д) ,,Избирачица”.
(Заокружите слова испред тачних одговора.)

6. „Ђулићи” и ,,Ђулићи увеоци” су збирке песама:

1 поен

а) Лазе Костића; б) Десанке Максимовић; в) Јована Јовановића
Змаја.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)
7. Којем књижевном роду припада приповетка?
а) Епици; б) лирици; в) драми.

(Заокружите слово испред тачног одговора.)

1 поен

8. Устаљени (стереотипни) почеци и завршеци карактеристични су
за:

1 поен

а) лирске песме; б) бајке; в) романе.

(Заокружите слово испред тачног одговора.)

9. Којем функционалном стилу припада језик правних прописа, уредби 1 поен
и закона?
а) Научном стилу; б) публицистичком стилу; в)
административном стилу.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

10. Заокружите слово испред тачне тврдње:

1 поен

а) Плеоназам је појава двеју речи истогa гласовног склопа, али
различитог
значења.
б) Плеоназам је употреба сувишних речи у говору или писању.
в) Плеоназам је вишезначност једне речи.
11. Подвуците парове антонима:
висок – низак, васиона – свемир, испод – изнад, срећан – радостан,
самогласник – вокал.
12. У следећем низу заокружите слова испред правилно написаних
речи:
а) читајући; б) писајући; в) деклинациа; г) компарација.

2
поена

2
поена

13. У уводним стиховима песме Вршац Васка Попе заокружите све 1 поен
задњонепчане сугласнике:
У виноградаревој руци
Пруженој из облака
Златан грозд

14. Одредите и именујте акценат именице грозд из претходних стихова 2
поена
и правилно га графички обележите.
грозд
То је ____________________ акценат. (Допуните
реченицу.)
15. Препознајте гласовну алтернацију у подвученој именици из
Попиног стиха:
У виноградаревој руци
То је: а) алтернација к, г, х : ч, ж, ш (палатализација); б) алтернација
л : о (промена л у о); в) алтернација к, г, х : ц, з, с (сибиларизација).
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

1 поен

16. На празним линијама напишите којој врсти речи припадају 3
поена
истакнуте речи у стиховима који следе:
У једном зрну кула од кукуруза
У другом ч а р о б а н б р е г
У т р е ћ е м р а в н и ц а ма јка
То су (допуните): а) у: _______________; б) другом: _______________;
в) мајка: _______________ .
17. Песма Васка Попе даље гласи овако:

1 поен

У осталим зрнима
Улице заспале у подне
И последње неукроћене гајде
Веће него Градска кућа
Истакнута именичка синтагма употребљена је у:
а) инструменталу једнине; б) локативу множине; в) дативу
множине.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

18. Које две стилске фигуре откривате у синтагми пшенични двори, коју 1 поен
смо издвојили из наставка песме?
И неки високоучени звоници
И пшен ичн и дв ори и ш к о л е т и ш и н е
И радионице људи-пчела
То су: а) епитет и метафора; б) епитет и ономатопеја; в) епитет и
контраст.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

19. Одредите глаголско време облика који је посебно обележен у 1 поен
завршним стиховима песме Вршац Васка Попе:
Виноградарева рука помаже
Грозду да зри
И брани га од златокрадица
То је: а) перфекат; б) презент; в) футур.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

20. Изаберите правилно написане године живота и смрти Васка Попе, 1 поен
аутора песме коју можете прочитати у целини спајајући стихове
дате у задацима 13, 16, 17, 18. и 19:
а) (1922–1991); б) (1922 – 1991.); в) (1922.–1991.).
(Заокружите слово испред тачног одговора.)

ROBA SCRISĂ DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ

INDICAŢII DE COMPLETARE:
* Ordinea răspunsurilor este următoarea: 1-30.
* Răspunsul corect la fiecare întrebare este evaluat cu 1 punct.
* Marcarea răspunsului corect se face prin înconjurarea literelor din faţa variantelor
date sau prin sublinierea unor cuvinte.
* Răspunsurile greşite sau marcate incorect nu se punctează.
* La exerciţiile de tip completare, cerinţa este redată sub forma unui enunţ
incomplet. Este necesar să completaţi sau să terminaţi propoziţiile astfel încât
afirmaţia să fie corectă.
Succes!
1.

2.

3.
4.

5.

6.

„Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată/ Un șirag de
piatră rară/ Pe moșie revărsată./”
Versurile de mai sus aparțin poeziei:
a). Limba noastră; b). În limba ta; c). Limba română.
(Înconjoară
litera
din
fața
răspunsului corect.)
Alegeți forma corectă înconjurând litera din fața răspunsului corect:
a). E o carte plină de sentimente adânci umane.
b). E o carte plină de sentimente adânc umane.
Aranjarea cuvintelor în sintagme și a părților de propoziție în
propoziții se numește: a) acord, b) topică, c) sintaxă
Scrieți forma corectă de plural a cuvintelor boldate:
Ambii frați erau obez. _________ Haiducii erau oameni viteaz.
___________
Completați spațiile libere cu una dintre formele articolului posesiv
potrivit:
Locul de naștere _______ bunicilor este orașul Vârșeț.
Cei doi băieți ______ vecinului au blocat liftul.
Le-am spus ______ mei că plec la munte.
Alcătuiți trei propoziții în care să folosiți forme variate ale verbului
a alege.
______________________________________________________________.

1 punct

1 punct

1 punct
1 punct

______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
7. Alcătuiți două propoziții în care să folosiți cuvintele oral și orar.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Subliniaţi cuvintele care sunt despărţite corect în silabe:
u-til-i-za-re,
le-oai-că,
plo-u-a,
zo-o-lo-gic
9. Enunțul -Eu nici nu doresc să merg în excursie. - este o propoziție:
a). exclamativă, b). afirmativă, c). negativă
10. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
În cazul nominativ, substantivul colectiv POPOR are:
a) formă de singular și înțeles de plural
b) formă de plural și înțeles de singular
c) formă de plural și înțeles de plural
11. Disciplinele care studiază literatura sunt:
___________________ ______________________ _________________
12. Cuvintele CONFORT și COMODITATE sunt:
a) paronime, b) sinonime, c) omonime
13. În propoziția: Liviu Rebreanu este scriitor interbelic.
- subiectul este __________________
- predicatul este __________________
14. Versul Doar izvoarele suspină conține o figură de stil. Aceasta este:
a) o personificare, b) un epitet, c) o metaforă.
15. Autorul poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” este:
a) Nichita Stănescu, b) Lucian Blaga, c) Ioan Barbu
16. Lângă titlurile romanelor, scrieți numele autorilor lor:
Maitreyi ______________________, Baltagul _____________________
Enigma Otiliei ________________
17. Personajul principal al romanului „Baltagul” este:
a) Vitoria Lipan, b) Otilia Mărculescu, c) Maria Dinului
18. Identificați cuvintele scrise greșit, apoi transcrieți corect
propozițiile de mai jos:
Sa desfăcut din mugur, întro dimineață caldă a începutului de
primăvară, apoi a înpărtășit bucuria cu lumina solară.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. „De din vale de Rovine/ Grăim Doamnă către Tine,/ Nu din gură, ci
din carte/ Că ne ești așa departe.”
Citiți versurile de mai sus, apoi completați propoziția următoare:
Versurile aparțin poeziei __________________, de ___________________
20. Marii clasici ai literaturii române sunt:

1 punct
1 punct

1 punct
1 punct

1 punct

1 punct
1 punct

1 punct
1 punct
1 punct

1 punct
1 punct

1 punct

1 punct

a) Mihai Eminescu, George Coșbuc, Vasile Alecsandri, Lucian Blaga;
b) I.L. Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici şi Mihai Eminescu
Înconjurați
litera
din
fața
răspunsului corect.
21. Nicolae Filimon este considerat autorul primului roman realist din
literatura română. Acest roman este intitulat:
a) Mara, b) Moromeții, c) Ciocoii vechi și noi
22. Cele mai importante opere ale scriitorului Ion Luca Caragiale aparțin
genului _____________
23. „Odiseea” este una dintre cele mai vechi și renumite opere literare
din mitologia antică. Ea este împărțită în:
a) 18 cânturi, b) 24 cânturi, c) 26 cânturi
24. Autorul cunoscutei balade „Miorița” este:
a).Vasile Alecsandri; b). anonim; c). George Coșbuc
Înconjurați
litera
din
fața
răspunsului corect.
25. Opera celui mai de seamă poet român, Mihai Eminescu, cuprinde
teme fundamentale ale literaturii și ale existenței umane. Tema
poeziei Scrisoarea III (1881) este: a). natura și iubirea; b). condiția
omului de geniu c). trecutului istoric. (Înconjurați litera din fața
răspunsului corect.)
26. Amintiri din copilărie (1879), una dintre cele mai însemnate opere
ale literaturii române, a fost scrisă de:
a) Liviu Rebreanu;
b) Mihail Sadoveanu ;
c) Ion Creangă
Înconjurați litera din fața răspunsului corect.
27. În enumerarea de mai jos, subliniaţi numele scriitorilor români din
Voivodina, Republica Serbia: Geo Dumitrescu, Ana Niculina
Ursulescu, Ileana Ursu, Emil Gârleanu, Slavco Almăjan, Elena
Farago.
28. Formulele inițiale, mediane și finale sunt specifice: a) basmului, b)
fabulei, c) legendei.
29. „A fi sau a nu fi” este celebrul citat cu care începe una din scenele
piesei __________, de ____________
30. Poezia „Testament” face parte din seria artelor poetice moderne
ale literaturii române din perioada interbelică. Autorul ei este
______________________.

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct

1 punct
1 punct
1 punct

TESTO ANDAR E RROMANI ČHIB THAJ LILARIPE
1. Paše sarnavna čhu/tho mažutimaski kernavni-khelel ando prezento:
1. Me

1.Amen

2. Tu

2. Tumen

3. Vo(v)-

3.Von

bodurja

2. E navna čhu/tho ande singular numaj plural:
Singular

Plural

1. drom

bodurja

2. kher
3.

grasta

4.

danda

5. lil
6. sap
3. Ramo đindurja:

bodurja

1 -----------, 11 ------ , 61 ------------------------, 102 -------------------------1929 ---------------------------------, 1000 ----------------

4. E pašnavna Lačho, Sasto, thaj Tromalo, čhu/tho ande džuvlikano ling thaj
liduj linga ande pluralo:
bodurja
Lačho
--------------

Sasto

Tromalo

-------

------

--------

-----

5. Kernavni džal ande aoristo:
bodurja
Me ------

Amen -----

Tu -----

Tumen -----

Vo/Voj------

Von

------

6. Ramo kernavni rovel ando futuro:
Me-------

Amen -----

Tu-------

Tumen -----

Vo/Voj --------

Von -------

7. Ramo keravni prastel ando prezento:
Me -----

bodurja

Amen -------

Tu------

Tumen --------

Vo/Voj---------

Von --------

bodurja

8. Arakh prepozicie ande alava:

bodurja

1. Ačhel _________ mande.
2. Fuljel ________ o kher.
3. Tu san _____ o Beogrado?
4. Beš _______ mande.
5. Ač ________ leste.
6. Praste______ o kašt.
9. Ramo šov pučimaske vakta:
-

----------- ćeres?
----------- san?
------------ džas?
------- sanas?
---------- aves?
---------- či ćerdan godova?

bodurja

10. Ramo irimaske thovel pes:
bodurja
Me -------

Amen-----------

Tu ---------

Tumen ---------------

Vo/Voj -----------

Von ---------------

11. Ramo dujto lingo singular katar imperativno kernavno uštel:
-----------

bodurja

12. Đilji „Ušti Ružo fulav tut“ si:
a) balada
b) romansa
c) tradicijsko đilji
13. Trito pasuso ande paramiči „ Sar ćerdili žambuka“ T. Dimić, nakhav pe
serbikani čhib:
_____________________________________________________
____________________________________________________

bodurja

_____________________________________________________
_____________________________________________________
14. Ramosar paše vakta so si: romaja, sovlahimata numaj bahtarimata:
- Trajil tut o Del!

--------bodurja

-Mek mudaren man e čaraja te naj khajda! ---------Kašućol tut o Del! -----------15. Alava“ Đelem, đelem lungone dromenca, maladilem barvale Rromenca“,
si andar e:
a) romani paramiča
b) romani čhavrikani đilji
c) romani himna
16. Đinav duj romane lilarne thaj lenđe lila:

bodurja

bodurja

1.----------------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------------

17. Đilji „Sostar“ ramosarda lilarno Ranko Rajko Jovanović. Sostar si Rrom
bibahtalo?
a) godolastar kaj si Rom
b) godolastar kaj marda varekas
c) khonik či džanel

bodurja

18. Ande đilji „ Sostar“ si jekh stilsko figura, savi?
„ Mungrre vasta si pherde kangrre
Jekh kangrro, šel brša“

bodurja

----------------------------------19. De gata tradiciaki đilji alavenca: pravarav, najarav, phandav, šućarav,
tatarav, čhavo.
bodurja
--------- kuna tale pruna
te sovljarav mungrre ------Bršnd dela ------Balval avela -------Kham avela -------Buzni vela ---------20.

Đilji „Trasta“ ramosarda o T. Dimić. So inđaras ande trasta?
bodurja
a) Tunjariko
b) Nanđipe
c) Čhonesko učhalipe

TEST OPŠTIH ZNANJA – INFORMISANOSTI

UPUTSTVO:
Ovaj test sadrži jedan broj pitanja iz različitih oblasti stečenih znanja. Za
svako pitanje ponuđen je veći broj odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Pažljivo
pročitajte svako pitanje, a zatim odaberite tačan odgovor zaokruživanjem
odgovarajućeg slova. Postupite kao u navedenim primerima.

PRIMERI:
1. NOVAK ĐOKOVIĆ je naš poznati:
a) košarkaš
b) maneken
c) šahista

d) teniser
e) pevač
f) novinar

2. NAUKA O VASPITANJU je:
a) penologija
b) pedagogija
c) sociologija

d) enologija
e) pedologija
f) paleontologija

Broj poena __________________

1. Na NOVČANICI OD 500 DINARA nalazi se lik:
a) Jovana Cvijića
c) Vuka Karadžića
e) Milutina Milankovića

1 poen

b) Đorđa Vajferta
d) Slobodana Jovanovića
f) Stevana Mokranjca

2. KONFUČIJE je bio:
a) pisac
c) speleolog
e) arhitekta

1 poen
b) istoričar
d) filozof
f) dramaturg

3. EP O GILGAMEŠU potiče iz:
a) Kine
c) Egipta
e) Vavilona

1,5 poen
b) Indije
d) Sparte
f) Atine

4. SIMBOL MEDICINE je:
a) štap i zmija
c) luk i strela
e) kapi vode i sunce

1 poen
b) dve epruvete
d) Hipokratova kapa i mesec
f) štiti drvo

5. Koji HEMIJSKI ELEMENT nosi oznaku H?
a) Helijum
c) Vodonik
e) Hrom

b) Ugljenik
d) Hlor
f) Kripton

6. Sedište MATICE SRPSKE nalazi se u:
a) Beogradu
c) Novom Sadu
e) Nišu

1 poen

b) Smederevu
d) Vranju
f) Kragujevcu

7) Vreme koje protekne OD TRENUTKA ZARAZE DO PRVIH SIMPTOMA
BOLESTI naziva se:
a) periodizacija

1 poen

b) inkubacija

1 poen

c) sanacija
e) inicijacija

d) amputacija
f) melioracija

8) Rečima POŠTOVANA DECO obraćao se:

1,5 poen

a) Ljubivoje Ršumović
c) Miroslav Antić
e) Dušan Radović
9) MARIJA KALAS je bila čuvena:

b) Dragan Lukić
d) Desanda Maksimović
f) Vuk Karadžić

1,5 poen

a) hemičarka
c) sportistkinja
e) manekenka

b) književnica
d) operska pevačica
f) vajarka

10. U ITALIJI je KANCONA, a u FRANCUSKOJ:
a) serenada
c) menuet
e) simfonija

b) sonatina
d) etida
f) šansona

11. Nedavno je za NAJBOLJEG KOŠARKAŠA SVETA proglašen:
a) Entoni Dejvis
c) Luka Dončić
e) Kavaj Lenard

14. CAR DUŠAN je zapamćen i kao:

1,5 poen

b) obrazovanje na daljinu
d) obrazovanje koje traje neprestano
f) obrazovanje pre škole

13. Latinska sentenca DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM,
poen
prevedena na srpski jezik, znači:
a) O ukusima ne treba raspravljati.
c) Klin se klinom izbija.
e) Ko nema u glavi, ima u nogama.

1 poen

b) Nikola Jokić
d) Lebron Džejms
f) Bogdan Bogdanović

12. Pod PERMANENTNIM OBRAZOVANJEM podrazumeva se:
a) obrazovanje koje je prekinuto
c) obrazovanje u mladosti
e) obrazovanje za odrasle

1 poen

1,5

b) Znam da ništa ne znam.
d) Bolje ikada nego nikada.
f) Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.
1 poen

a) Dušan Mali
c) Dušan Silni
e) Dušan Čudni

b) Dušan Nejaki
d) Dušan Mudri
f) Dušan Rečiti

15. U STAROGRČKOJ MITOLOGIJI VRHOVNI BOG je:
a) Posejdon
c) Haos
e) Eros

1 poen

b) Had
d) Uran
f) Zevs

16. U SEDAM SVETSKIH ČUDA STAROG SVETA ne spada:
1,5 poen
a) Artemidin hram
c) Viseći vrtovi iz Vavilona
e) Ajfelova kula

b) Kolos sa Rodosa
d) Velike piramide
f) Mauzolej u Halikarnisu

17. KOALICIJA je:
a) zgrušavanje
c) razdor
e) umnožavanje

1 poen
b) savez
d) deoba
f) minijatura

18. SIMBOL BESMRTNOSTI je ptica:
a) orao
c) kolibri
e) noj

1 poen
b) kondor
d) feniks
f) roda

19. POZNAVALAC VINA je:
a) enolog
c) demagog
e) antropolog

1 poen
b) otorinolaringolog
d) etnolog
f) ornitolog

20. FILANTROP je onaj koji:
a) ne voli suštinu
c) voli ljude
e) ima puno briga
21. PARLAMENT je isto što i:

1 poen
b) voli skupe stvari
d) odstupa od normi
f) ne volim uziku
1 poen

a) vlada
c) upravni odbor
e) predsednikov kabinet

b) skupština
d) nevladina organizacija
f) višestranački izbori

22. GAUDEAMUS IGITUR je himna:
a) rudara
c) književnika
e) medicinskih radnika

1,5 poen
b) sportista
d) zanatlija
f) studenata

23. IZUMITELJ DINAMITA je:
a) Džejms Vat
c) Nikola Tesla
e) Alfred Nobel

1,5 poen
b) Alfred Hičkok
d) Čarls Darvin
f) Albert Ajnštajn

24. FRANCISKO GOJA je poznati svetski:
a) mađioničar
c) skijaš
e) dizajner

b) kuvar
d) slikar
f) vojskovođa

25. NAJSTARIJA MONOTEISTIČKA RELIGIJA je:
a) hrišćanstvo
c) budizam
e) judaizam

1,5 poen

b) konfučijanstvo
d) islam
f) hinduizam

1,5 poen

ПРИМЕР ТЕСТА ЗА БОНТОН
1. Приликом упознавања:
а) мушкарца представљамо дами,
б) прво даму представљамо мушкарцу,
в) редослед представљања није битан,
г) редослед представљања зависи од: ___________.
(Заокружите слова испред тачних одговора.)
2. Предлог преласка са »Ви« на »ти« може да упути:
а) старија особа младој;
б) мушкарац жени;
в) виши по рангу и положају нижем;
г) гости својим домаћинима;
д)министар секретару;
ђ) мајстор инжењеру......
(Заокружите слова испред тачних одговора.)
3. Нижи по рангу и положају пропушта вишег по рангу да први прође
кроз врата.

ДА

НЕ
При

упознавању

млађа

особа

прва

пружа

руку

старијој.

ДА НЕ
При упознавању, руку прво пружа жена мушкарцу, домаћин госту.
ДА НЕ
Појединац први поздравља групу људи.

ДА

НЕ
4. Разврстајте следеће титуле (лекар, директор, професор, шеф, инжењер,
председник, мајстор, секретар) према:
а) професији: _____________________________________________________________
б) положају: ______________________________________________________________
5. Код потписивања писма правилан је редослед (заокружите слово испред
тачног одговора):

а) име па презиме, б) презиме па име.
Код формирања спискова (ученика, запослених итд.) правилан је редослед
(заокружите слово испред тачног одговора):
а) име па презиме, б) презиме па име, в) редослед није битан.
6. Ако је садржина писма кратка, оно може бити написано на половини папира.
ДА НЕ
7.

У

ресторан

прво

улази

жена

а

мушкарац

придржава

врата.

ДА НЕ
8.

У

ресторан

прво

улази

мушкарац,

а

излази

прво

жена.

ДА НЕ
9. У позоришту, амфитеатру и сл. приликом проласка до свог седишта крећете
се:
а) лицем окренути посетиоцу,
б) леђима окренути постиоцу,
в) могуће је и једно и друго.
(Заокружите слово испред тачног одговора.)
10. Аплаудирање у позоришту дозвољено је само на крају чинова.

ДА

НЕ
11. Кад улазимо у неку установу, аутобус итд., основно правило је (допуните):
______________________________________________________________________________________
_________________
12. Опишите правила понашања приликом боравка у некој јавној установи или
простору (у односу на облачење, упознавање, обраћање итд.):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

CODUL BUNELOR MANIERE
1. Prezentarea unei persoane: (înconjoară răspunsul corect)
a) bărbatul este prezentat femeii,
b) se prezintă prima dată femeia bărbatului,
c) nu este importantă ordinea prezentării,
d) ordinea prezentării depinde de:___________
2. Propunerea de a trece, într-o discuţie, de la dumneavoastră la tu o adresează:
(înconjoară răspunsul corect)
a) persoana mai în vârstă celei mai tinere, b) bărbatul femei, c) superiorul în grad
inferiorului,

d) musafirii gazdelor, e) ministrul secretarului, f) meşterul inginerului

...
Subalternul oferă prioritate superiorului în grad la intrare şi ieşire
DA

NU

3. - Când fac cunoştinţă două persoane, tânărul întinde primul mâna persoanei
mai în vârstă: DA NU
- Când fac cunoştinţă două persoane, femeia întinde prima mâna bărbatului;
DA NU
- Nou-venitul salută pe cei care sunt deja adunaţi.
DA NU
4. Clasificaţi titlurile de mai jos după:
a. profesie ____________________________________________________________________
b. funcţie ____________________________________________________________________
medic, director, profesor, şef, inginer, preşedinte, meşter, secretar
5. Când se scrie adresa pe plic trebuie respectată următoarea ordine:
a) prenume nume, b) nume prenume, c) ordinea nu este importantă.
6. Dacă conţinutul scrisorii nu este extins, acesta poate fi scris la mijlocul paginii.
DA NU
7. Femeia intră prima într-un restaurant, iar bărbatul îi deschide uşa.
DA NU

8. Bărbatul intră primul în restaurant, iar femeia iese prima.
DA NU
9. În sala de teatru, în amfiteatru, cu prilejul ocupării locului ne deplasăm astfel:
a) cu faţa întoarsă spre spectatori,
b) cu spatele spre spectatori,
c) sunt posibile ambele variante.
10. La teatru, aplauzele sunt permise doar la sfârşitul actelor.
DA NU
11. Când intrăm într-o instituţie, într-un mijloc de transport public etc. regula de
bază este:_________________________________________________________
12. Descrieţi regulile de comportare într-o instituţie publică sau într-un spaţiu
public (conform codului de reguli referitoare la îmbrăcăminte, salut, mod de
adresare
etc.):________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

BONTONO
Njamo thaj nav _________________________________________________
1.Ramosaren sar musaj te len pe peste thaj te ćeren svato kana sen varekaj maškar
them

(„dres

kodo“,

pindžaripe,

vakeripe

thaj

aver):

___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Crden so si orta:
- kana pindžarenpe duj manuša, terno manuš del vas majanglal phurede
manušeske;

SI

NAJ

- kana pindžarenpe duj manuša, vas del majanglal romnji e manušeske;
- korkoro manuš majanglal ažutil aver manuša;

SI

SI

NAJ

NAJ

3. Kon šaj te teljarel po svato katar „tumen“ pe „tu“ : (crde kova so si orta)
a) phureder manuš e terneder manušeske b) manuš e romnjake c) manuš savo si
pe importantno, vučo niveli e manušeske savo si pe teluno niveli lestar, d) e
gosturja ke save avilen, e) o ministro sekretaroske, f) o majstoro inženjeroske
4. Kana ramon pes e alava orta ramolpe sar:
a) Nav thaj njamo,

b) Njamo thaj nav, c) Šaj vi jekh vi aver

5. Te lil naj lungo vo šaj te ramolpe pe opaš rig ( gndilpe te pharadol o lil pe opaš) SI
NAJ
6. Ande restorano del andre majanglal romnji a manuš inćarel o udar

SI NAJ

7. Ande restorano majanglal del o manuš, a inkljel majanglal e romnji SI NAJ
8. Šaj te aplaudirilpe ande pozorište numaj kana delpe gata o čino

SI NAJ

9. Ande pozorište, amfiteatro taj aver, kana džan te bešen, džan:
a) mujesa boldine manušendje, b) dumesa boldine manušendje, c) šaj vi jekh vi
aver.

10. Kana das andre ande varesoski ustanova numaj autobuso musaj te (crden kova
so si orta):
a) majanglal mekas kola save fuljan tele; b) kola save džan tele musaj te
ažućaren kolen save den andre; c) Šaj vi jekh vi aver.

PRIMER TESTA IZ BIOLOGIJE
Način rada za sva pitanja: zaokružiti slovo ispred jednog tačnog odgovora.
1)

Bolesti tetanus, difteriju i koleru prouzrokuju:
a) virusi
b) plazmidi
c) bakterije
č) insekti

2)

Bolest krvi je:
a) hemofilija
b) rubeole
c) daltonizam
č) albinizam

3)

Ako jedan roditelj ima krvnu grupu A a drugi krvnu grupu B, koje krvne

grupe
možemo očekivati kod dece?
a) A, B, AB ili O
b) samo A ili B
c) samo AB
č) samo A, B i AB
4)

Botulizmom se možemo zaraziti ukoliko konzumiramo:
a) svežu hranu
b) smrznutu hranu
c) konzerviranu hranu
č) neopranu hranu

5)

Koji od navedenih organizama nemaju ćelijsku strukturu?
a) bakterije
b) virusi
c) biljke

č) životinje
6)

Daltonizam je stanje u kom se gubi sposobnost prepoznavanja:
a) boja
b) mirisa
c) ukusa
č) osoba

7)

HIV virus se transmituje putem:
a) vode
b) vazduha
c) izlaganja infektiranom krvlju i telesnim sekretima
č) hrane

8)

Ćelija čoveka po završetku mejoze ima:
a) 23 hromozoma
b) 46 hromozoma
c) 23 ili 46 hromozoma
č) 92 hromozoma

9)

Rikecije i klamidije su:
a) vrste staništa
b) vrste bakterija
c) vrste ćelijskih organela
č) vrste drveća

10)

Koliko različitih tipova gameta formira heterozigotna jedinka genotipa

AaBb?
a) 2
b) 4
c) 6
č) 8
11)

Koji od navedenih poremećaja nije vezan za polne hromozome?
a) Klinefelterov sindrom
b) Daunov sindrom
c) Tarnerov sindrom
č) nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan

12)

Latinski izraz „virus” u prevodu znači:
a) otrov
b) kiselina
c) domaćin
č) sredstvo

13)

Takozvani „čvor života” se nalazi u:
a) kičmenoj moždini
b) produženoj moždini
c) malom mozgu
č) prednjem mozgu

14)

Amino-kiseline koje čine proteine, međusobno su povezane:
a) vodoničnom vezom
b) jonskom vezom
c) fosfodiestarskom vezom
č) peptidnom vezom

15)

Pumpa za natrijum i kalijum je primer:
a) pasivnog transporta
b) aktivnog transporta
c) difuzije
č) osmoze

16)

Bakterija ešerihija (lat. escherichia coli) normalno živi u:
a) mokraćnoj bešici čoveka
b) crevima čoveka
c) plućima čoveka
č) mozgu čoveka

17)

Hormon sreće je:
a) somatotropin
b) tiroksin
c) insulin
č) seratonin

18)

Prvi otkriven antibiotik je:
a) penicilin

b) doksiciklin
c) streptomicin
č) eritromicin
19)

Koliko hromozoma ima čovek u telesnoj (somatskoj) ćeliji?
a) 23
b) 46
c) 69
č) 92

20)

Ako su oba roditelja Rh- (negativna) njihova deca mogu biti:
a) Rh+ (pozitivna) i Rh- (negativna)
b) samo Rh+ (pozitivna)
c) samo Rh-(negativna)
č) nijedan odgovor nije tačan

