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Examenul de bacalaureat național 2018 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura sârbă maternă 
 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Дају се стихови песме „Срећа“ Десанке Максимовић: 
 

Не мерим више време на сате, 
ни по сунчевом врелом ходу 

дан ми је кад његове се очи врате 
и ноћ кад поново од мене оду. 

Не мерим срећу смехом, ни тиме 
да ли је чежња моја од његове јача; 

срећа је мени кад болно ћутим с њиме 
и кад нам срца бију ритмом плача. 
Није ми жао што ће живота воде 
однети и капљу мога живљења; 
сад нека младост и све нека оде; 

он је стао крај мене пун дивљења. 
 
1) Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима.   6 поена 
2) Издвоји стилске фигуре из горњих стихова.      8 поена 
3) Који је ритам и рима у горњим стиховима?      7 поена 
4) Која осећања су исказана у горњим стиховима?     5 поена 
5) Шта ти се највише свидело из горњих стихова? Образложи.   4 поена 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Напишите састав „Kaд љубав победи мржњу“ имајући у виду следећа упутства: 
1) Садржина и стил морају бити адекватни замишљеној ситуацији.   4 поена 
2) Користите формулације и остале особине конвенције за ову врсту комуникације. 

6 поена 
3) Јасно и кохерентно изнесите садржину.      8 поена 
4) Логично представите идеје и оригиналност мисли.     7 поена 
5) Поштујте норме правилног изражавања.      5 поена 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Напишите општи књижевни коментар лирско-епске песме „Ђачки растанак“ Бранка 
Радичевића имајући у виду следећа упутства: 
1) О чему пева Бранко Радичевић у проученој песми?     5 поена 
2) Образложи шта те подстиче да се у песму радознало уносиш?   6 поена 
3) Којим су појединостима у сликама побуђени твоји утисци и расположења? 4 поена 
4) Задржи се на слици Дунава у песми.Каква је то река?Издвој и тумачи живописне детаље 
којима је она дочарана.         8 поена 
5) Сети се стихова у којима се Дунав назива силном и умилном реком.Објасни која се 
осећања према Дунаву сликовито износе датим епитетима    7 поена 
 


