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Varighet: 4 timer       mandag 27. november 2017 

Alle oppgaver skal besvares og alle svar skal skrives på innføringsark 

Oppgaven: 
 

1. Skriv teksten i ćirilica. Napiši tekst ćirilicom. 

 

Dve žabe - Ezop 

Dve žabe prebivahu u jednoj barici, a kad im se ova u leto osuši, pođu da traže vodu. Nađu jedan 

dubok bunar. Onda mlada žeba predloži staroj: O, prekrasne li vode! Hajde da skočimo unutra! 

Možemo lako skočiti dole - odgovori stara - ali ako se i ovde osuši, hoćemo li moći napolje 

iskočiti? 

Pouka 
Iz ove basne svako sebi može izvući pouku: ne počinji ništa pre nego dobro razmisliš i sagledaš 

kako ćeš do kraja okončati. 

 

2. Les teksten og svar på spørsmål. Pročitaj tekst i odgovori na pitanja. 

 

Напољу пада киша. Дува ветар и хладно је. То је нормално за октобар месец. Јесен је 

таква. Хладна и променљива.  

Сада у суботу идемо Милица, Марко и ја на излет у Мостар. Планирамо да останемо тамо 

3 дана. Александар не може да иде јер у петак путује за Сарајево. Иде да посети маму и 

тату. Он не путује кући тако често јер студира у Београду. Напорно је да путује сваки 

викенд кући. Тако да ће он поћи следећи пут са нама.  

Надам се да ће у суботу бити лепо време. На временској прогнози су најавили отопљење. 

Тако да се надамо сунчаном времену. Али ми ћемо се свакако припремити за кишу. Уз 

добре ципеле и добру јакну киша нам не може ништа.  

У Мостар ћемо ићи аутобусом. Тако нам је најлакше, а и најјефтиније. Узећемо директан 

аутобус од Београда до Мостара. Пут ће трајати неколико сати. То може да се издржи 

када си у добром друштву. Понећемо са собом сендвиче, воду и нешто за грицкање.  

У Мостару ћемо бити смештени у хостелу. Нашли смо преко интернета врло приступачан 

хостел за студенте. Хостел се налази у близини центра и у околини се налазе радње. Тако 

да ће нам све бити близу. 

 

a) Koliko osoba ide na izlet? 

b) Ko ne ide na izlet i zašto? 

c) Gde oni idu na izlet? 

d) Koji je mesec? 

e) Koje je godišnje doba? 
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f) Šta će oni imati od garderobe? 

g) Кako će oni ići u Mostar? 

h) Šta će poneti sa sobom? 

i) Gde će oni biti smešteni? 

j) Koliko dana ostaju u Mostaru? 

k) Zašto putuju autobusom? 

l) Koliko će trajati put do Mostаra? 

 

3. Finn antonymer. Pronađi antonime. 

 

retko, malo, veliko, uveče, toplo, interesantan, levo, desno, često, ujutru, hladno, dosadan 

 

4. Skriv flertall av følgende ord. Napiši množinu sledećih reči. 

 

žena- 

kuća- 

dete- 

ulica- 

knjiga- 

sudija- 

 

5. Hva er klokka? Koliko ima sati? 

 

9:45- 

11:05- 

12:00- 

12:30- 

18:35- 

19:45- 

20:55- 

 

6. Oversett følgende setninger til BKS. Prevedi sledeće rečenice na BKS. 

 

a) Vi studerer BKS på UiO. 

b) De skal ikke gå på ferie i sommer. 

c) Maria og Anna er beste venner. 

d) Jeg spiser egg, brød og melk til frokost. 

e) Hun har finn kjole på seg. 

f) Det er mye snø i Norge. 

 

7. Skriv tall med ord. Napiši sledeće brojeve rečima. 

 

7- 

18- 

37- 

251- 

1001- 

 

8. Hvilke setninger er riktige? Koje rečenice su tačno napisane? 

 

a) 
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Mnogo ljudi je na ulici. 

Mnogo ljudi su na ulici. 

 

b) 

Pet žene je na poslu. 

Pet žena je na poslu. 

 

c) 

David gleda filma. 

David gleda film. 

 

d) 

Alex sluša muzika. 

Alex sluša muziku. 

 

9. Skriv verb živeti i presens. Napiši glagol živeti u prezentu. 

 

      Entall Flertall 

a) ja a)  mi 

b) ti b)  vi 

c) on/ona/ono c)  oni/one/ona 

 

 

10. Lytt til dialogen og svar på spørmålene med fullstendige setninger. Du vil få høre 

lydsporet 3 ganger. Odslušaj dijalog i odgovori na pitanja punim odgovorom. 

Audio zapis će se slušati 3 puta. 

 

I 

a) Kuda će Branka ići na letovanje? 

b) Da li će ići sama? 

c) Kako će putovati? 

d) Koliko će ostati? 

e) Da li će Milan ići na more? 

f) Hoće li on putovati autobusom? 

g) Da li je već rezervisao hotelsku sobu ? 

 

II 

a) U koliko sati polazi autobus za Novi Sad? 

b) U koliko sati stiže autobus u Novi Sad? 

c) Da li putnik kupuje kartu u jednom pravcu ili povratnu? 

d) Koliko košta karta? 

 

11. Fri oppgave. Skriv en tekst på ca. 10-15 linjer om et selvvalgt tema, eller velg ett av 

følgende temaer: a) familien min; b) min ferie; c) en dag på jobben/universitetet. 

Teksten kan være en dialog mellom to eller flere personer.  

_____________________________________________________________________________
Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med sensor på e-post innen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i 

StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. Sensor bestemmer om begrunnelsen gis skriftlig eller 

muntlig. 


