
Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

I РАЗРЕД (први страни језик) 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition: 

 

1. Blind date 

2. MamyRock, the granny DJ; the SuperJam millionaire 

3. The Flight Attendant who Lost his Cool 

4. No ordinary place to eat! 

5. Palina – the girl with two families 

6. The world in one street 

или: 

 из уџбеника English in Mind 2, 2
nd

 edition: 

 

1. The history of listening to music 

2. Australia almost the champions 

3. Bicycle Revolution? 

4. Where boys become crocodile men 

5. The Power of Humour 

6. A flying disaster 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Be 

going to, Future Simple) 

2. Articles 

3. Quantifiers (much, many, some, any, a few, a little, a lot/lots of) 

4. Verb patterns 

5. Comparison of adjectives 

6. Present Simple and Past Simple Passive 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеници: Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition или English in Mind 2, 2

nd
 edition 

Аутори: John and Liz Soars или Herbert Puchta and Jeff Stranks 

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

II РАЗРЕД (први страни језик) 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition: 

 

1. Living History 

2. Sons and Daughters 

3. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

4. Five Internet Firsts 

5. A Tragic Dynasty 

6. The Wonders of our Universe 

или: 

 из уџбеника English in Mind 2, 2
nd

 edition: 

 

1. Spend the holiday of a lifetime – in a cave; a letter 

2. Memory: Your brain is like a muscle – use it or lose it! 

3. Music that changes lives 

4. Medicine in the past 

5. On the Internet, it’s girl time! 

6. Mythical cities 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Simple, Past 

Continuous) 

2. Have to, should, must 

3. Passive 

4. First, Second and Third Conditional 

5. Relative clauses 

6. Reported statements 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеници: Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition или English in Mind 2, 2

nd
 edition 

Аутори: John and Liz Soars или Herbert Puchta and Jeff Stranks 

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

III РАЗРЕД (први страни језик) 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Intermediate, 4
th
 edition: 

 

1. Welcome to our world 

2. The life of a hard-working future King 

3. Vincent Van Gogh, the genius unrecognized in his own lifetime 

4. Kids who have it all 

5. Life in 2060 

6. My Kitchen 

или: 

 из уџбеника English in Mind 3, 2
nd

 edition: 

 

1. Talking without speaking 

2. Talk to theAnimals 

3. The Book of Thoughts 

4. Life forever! 

5. Ever fancied being on TV? 

6. Bees dying for a phone call? 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past 

Perfect Continuous, Be going to, Future Simple) 

2. Modal and related verbs 

3. Passive 

4. Gerunds and infinitives 

5. First and Second Conditional 

6. Causative have 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеници: Headway, Intermediate, 4
th
 edition или English in Mind 3, 2

nd
 edition 

Аутори: John and Liz Soars или Herbert Puchta and Jeff Stranks 

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

IV РАЗРЕД (први страни језик) 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Intermediate, 4
th
 edition: 

 

1. The Beautiful Game 

2. Dangerous journeys in history 

3. I’m sorry – How a burglar and his victim became the best of friends 

4. Meet me at St Pancras 

5. The three students 

6. Movers and shakers 

или: 

 из уџбеника English in Mind 3, 2
nd

 edition: 

 

1. The truth is out there! Text A and Text B 

2. Do they exist? 

3. Mysterious Stones 

4. A service of love 

5. What are you afraid of? 

6. Happiness 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous) 

2. Passive 

3. Verb patterns 

4. Conditionals 

5. Modals 

6. Reported speech 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеници: Headway, Intermediate, 4
th
 edition или English in Mind 3, 2

nd
 edition 

Аутори: John and Liz Soars или Herbert Puchta and Jeff Stranks 

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА) 

I РАЗРЕД (први страни језик) 

 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Elementary, 4
th
 edition: 

 

1. A student’s blog 

2. A really good job 

3. Town and country weekends 

4. America’s most famous address 

5. A talented family 

6. The meaning of life 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Simple, Past Simple) 

2. There is/are 

3. Quantifiers (some, any, a lot of/lots of) 

4. Possessive adjectives 

5. Adverbs 

6. Can, can’t 

 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеник: Headway, Elementary, 4
th
 edition  

Аутори: John and Liz Soars  

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 

 

 

 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА) 

II РАЗРЕД (први страни језик) 

 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Elementary, 4
th
 edition: 

 

1. Sixty years of flight 

2. Everybody likes a sandwich! 

3. Megacities 

4. The International Space Station 

5. Meet Ed, Will, and Ginger 

6. The Glastonbury festival 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple) 

2. Comparison of adjectives 

3. Countable and uncountable nouns 

4. Quantifiers (some, any, much, many) 

5. Time expressions 

6. Something, nothing, everything,… 

 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеник: Headway, Elementary, 4
th
 edition  

Аутори: John and Liz Soars  

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 

 

 

 



Економско-трговинска школа, Шабац 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА) 

III РАЗРЕД (први страни језик) 

 

 

Усмени део испита за ванредне полазнике састоји се од: 

 два текстуална питања и 

 једног граматичког питања 

Текстуална питања подразумевају читање и превођење неког од следећих текстова: 

 из уџбеника Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition: 

 

1. Blind date 

2. MamyRock, the granny DJ; the SuperJam millionaire 

3. The Flight Attendant who Lost his Cool 

4. No ordinary place to eat! 

5. Palina – the girl with two families 

6. The world in one street 

Граматичка питања су: 

1. Tenses (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Be 

going to, Future Simple) 

2. Articles 

3. Quantifiers (much, many, some, any, a few, a little, a lot/lots of) 

4. Verb patterns 

5. Comparison of adjectives 

6. Present Simple and Past Simple Passive 

 

Писмени део испита састоји се од 4 до 5 граматичких задатака којим су обухваћена граматичка питања која 

се појављују и на усменом делу испита и/или превођења претходно наведених текстова. 

 

Уџбеник: Headway, Pre-intermediate, 4
th
 edition  

Аутори: John and Liz Soars  

 

Напомена за све полазнике: на испит доћи са потребним прибором за писмени део испита (дволисница и 

оловка) и претходно наведеним уџбеником или са фотокопијом истог. 

 


