
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZERB NYELV 

KÖZÉPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 

Испред Народног музеја у непосредној близини некадашње Стамбол-капије налази се један 

од најлепших споменика у Београду, споменик кнезу Михаилу. Споменик је подигнут 1882. 

године у знак захвалности за добијање српских градова од Турака. Изграђен је у мермеру и 

бронзи, представља верни лик кнеза Михаила Обреновића, заслужног српског владара. На 

рубу постамента налазе се имена градова које је кнез Михаило добио на чување од Турака. 

Висок је 11, а дугачак 8,46 м. Споменик је дело познатог фирентинског вајара Енрика Пација. 

Горњи део споменика изливен је у ливници Милера у Минхену. Рука кнеза Михаила 

симболично указује на још неослобођене српске крајеве у правцу југозапада. На постаменту 

стоји запис златним словима «Кнезу Михаилу М. Обреновићу благодарна Србија». 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZERB NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 
 
II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez tartozó helyes választ. 

 
 

1. Hol található Mihailo fejedelem szobra Belgrádban? (1 pont) 

A. a belgrádi várban 

B. a Nemzeti Múzeum épülete előtt 

C. a Száva folyó partján 

 

2. Milyen alkalomból állítottak szobrot a fejedelemnek? (1 pont) 

A. a nemzet hálájának kifejezéseként 

B. Belgrád felszabadulásnak évfordulójára 

C. hálából a szerb városok visszaszerzéséért 

 

3. Mi olvasható a szobor talapzatának peremén? (1 pont) 

A. a szobor készítőjének neve 

B. a szobor felállításának éve 

C. a visszaszerzett városok neve 

 

4. Jelképesen mire utal az uralkodó dél-nyugati irányba mutató keze? (1 pont) 

A. a még fel nem szabadított területekre 

B. a középkori ősi szerb tartományokra 

C. a Szerb Fejedelemség terjeszkedési szándékára 

 

5. Milyen felirat olvasható a szobor talapzatán? (1 pont) 

A. a fejedelem születésének és halálának évfordulója 

B.  Mihailo Obrenovic fejedelemnek a hálás Szerbia 

C. a felszabadított területek emlékére a hálás Szerbia 
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a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZERB NYELV 

KÖZÉPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 
 

MEGOLDÁS 
 

1. Hol található Mihailo fejedelem szobra Belgrádban? (1 pont) 

A. a belgrádi várban 

B. a Nemzeti Múzeum épülete előtt 

C. a Száva folyó partján 

 

2. Milyen alkalomból állítottak szobrot a fejedelemnek? (1 pont) 

A. a nemzet hálájának kifejezéseként 

B. Belgrád felszabadulásnak évfordulójára 

C. hálából a szerb városok visszaszerzéséért 

 

3. Mi olvasható a szobor talapzatának peremén? (1 pont) 

A. a szobor készítőjének neve 

B. a szobor felállításának éve 

C. a visszaszerzett városok neve 

 

4. Jelképesen mire utal az uralkodó dél-nyugati irányba mutató keze? (1 pont) 

A. a még fel nem szabadított területekre 

B. a középkori ősi szerb tartományokra 

C. a Szerb Fejedelemség terjeszkedési szándékára 

 

5. Milyen felirat olvasható a szobor talapzatán? (1 pont 

A. a fejedelem születésének és halálának évfordulója 

B. III. Mihailo Obrenovic fejedelemnek a hálás Szerbia 

C. a felszabadított területek emlékére a hálás Szerbia 


