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Probă scrisă 

Limba şi literatura sârbă maternă 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
 „Био један старац и имао пуно деце, па је седео у млину. Једно вече избије однеклен 
див, па право у млин. Назове бога и упита старца може ли код њега преноћити. Старац га 
прими на преноћиште, но див је мислио да убије старца и отме млинове. Кад сутрадан рече 
старац диву: „Ето, ти си преноћио, па сад пођи на пут.“ Див му одговори: „Онај који буде јачи 
остаће овде господар“. Старац му одговори: „Па добро, кад хоћеш тако, ја се не бојим“. 
...Див се зачуди томе, па му рече: „Кад си ти таки јунак, хајде са мном у пећину. Тамо има 
још осам дивова и сваки је јачи од мене, па ме свакуд гоне и све их служим као најмлађи. 
Кад дођеш у пећину, ти ћеш бити старешина, а ја ћу бити први до тебе, а остали дивови нека 
нас оба слушају. Ти ћеш као старешина имати свега до грла што ти душа зажели, само 
заповедај шта ти треба, дивови ће те служити као старијега“. Старац пристане да иде 
дивовима у пећину и тако пођу из млина.“ 
 
1. Наведи аутора и наслов народне бајке.      3 поена 
2. Шта можете рећи о горњем одломку бајке?      3 поена 
3. Набројте још једну народну бајку коју сте чули или проучили.   3 поена 
4. Како је старац надмудрио и победио снажне дивове ?    6 поена 
5. Због чега се старац није бојао дива ?       6 поена 
6. Кроз каква искушења је морао да прође старац док није победио дивове? 7поена 
7. Објасните шта значи следећи израз : ...сав се у голу воду учинио.   5 поена 
8. Које су личности и догађаји у бајци «Старац преварио дивове» стварни,а који измишљени 
и фантастични ?          7 поена 
9. Који моменат у  бајци представља врхунац радње?     5 поена 
 
 
SUBIECTUL al II-lea_ (45 de puncte) 
Он пожели да разбије лед шаком, да се испљуска водом по лицу и да се напије иако није 
осећао жеђ. 
 
1. Поделите горњи текст на реченице.        6 поена 
2. Одредите независне реченице у горњем одломку.      4 поена 
3. Пронађите зависне реченице у наведеном тексту.      4 поена 
4. Одредите падеже следећих речи:он, лед.      6 поена 
5. Одреди број и лице следећих речи: пожеле, разбије.    4 поена 
6. Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.    4 поена 
7. Одредите број и род следећих речи:водом, жеђ.      7 поена 
8. Одреди синтактичку улогу у реченици ових речи:се напије, није осећао.  5 поена 
9. Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.    5 поена 


