
Економско-трговинска школа, Шабац 

 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 (ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

I РАЗРЕД 

 

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 ProFile 1 Pre-intermediate: 

 

1. Who wants to be a charity worker? 

2. Pilar Miragaya and Morten Lauridsen 

3. Clean and profitable? 

4. People’s views on the euro 

5. Exporting in a niche market 

6. Four different employees who travel for business 

 

Граматичка питања су: 

1. Be, have, have got 

2. Present Simple: describing routines 

3. Present Simple and continuous 

4. Countable and uncountable nouns 

5. Past Simple 

6. Present Perfect Simple 

 

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: ProFile 1 Pre-intermediate 

Аутори: Jon Naunton and Mark Tulip 

 

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 

 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

(ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

II РАЗРЕД 

 

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 ProFile 1 Pre-intermediate: 

 

1. Making contacts 

2. Invest in time! 

3. What do customers really want? 

4. Business online 

5. Charities 

6. Problem-solving methods 

 

Граматичка питања су: 

1. Comparatives and superlatives 

2. Simple Future Tense and Be Going To 

3. 1
st
 Conditional 

4. 2
nd

 Conditional 

5. The Passive 

6. Past Continuous and Used to 

 

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: ProFile 1 Pre-intermediate 

Аутори: Jon Naunton and Mark Tulip 

 

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 

 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

(ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

III РАЗРЕД 

 

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 ProFile 2 Intermediate: 

 

1. Exporter enjoys the fruits of learning foreign languages 

2. Two women and their attitudes to work 

3. Changing economies 

4. The banana trade and trade wars 

5. Coca-Cola 

6. Changes in shopping behavior 

 

Граматичка питања су: 

1. Be Going To, Future Simple, Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple 

2. Countable and uncountable nouns 

3. Modals 

4. Future forms with ‘will’ 

5. Present Simple and Continuous 

6. Past Simple and Present Perfect Simple 

 

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: ProFile 2 Intermediate 

Аутор: Jon Naunton  

 

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 

 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

(ВАЖИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА) 

IV РАЗРЕД 

 

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 ProFile 2 Intermediate: 

 

1. How Harley-Davidson survived competition 

2. Dyson and Baylis 

3. How to negotiate a bank loan 

4. Unsuccessful promotion 

5. Risk of financial investments 

6. Product tampering 

 

Граматичка питања су: 

1. Making comparisons 

2. The passive 

3. 1
st
 and 2

nd
 Conditional 

4. Relative pronouns and clauses 

5. Reported Speech 

6. 3
rd

 conditional 

 

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: ProFile 2 Intermediate 

Аутор: Jon Naunton  

 

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. 

 


