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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
Proba E. b) 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura sârb ă matern ă 
Clasa a XI a 

Simulare 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Дају се стихови песме „Моја отаџбина“ Алексе Шантића:  
 

Не плачем само с болом свога срца 
Рад земље ове убоге и голе; 
Мене све ране мога рода боле, 
И моја душа с њим пати и грца. 

 

Овдје, у болу срца истрзана, 
Ја носим клетве свих патњи и мука, 
И крв што капа са душманских рука 

То је крв моја из мојијех рана. 
 

У мени цвиле душе милиона – 
Мој сваки уздах, свака суза бона, 
Њиховим болом вапије и иште. 
И свуда гдје је српска душа која, 
Тамо је мени отаџбина моја, 

Мој дом и моје рођено огњиште. 
 
1) Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима. Шта је све надахнуло песника 
да искаже своју снажну љубав према домовини? Која осећања и појаве је довео у везу са 
домовином?           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 “Како сам обрадовала родитеље” 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 спева “Горски вијенац” Петра Петровића Негоша 
имајући у виду следећа упутства: 
1) Шта описује песник у овом спеву?       5 поена 
2) Која је тема спева?         6 поена 
3) Језик употребљен у спеву је веома сликовит,са пуно речи у пренесеном начену.Покушајте 
да објасните ове стихове: Тврд је орах воћка чудновата/Не сломига га,ал зубе поломи!/ 
Није вино пошто приђе бјеше...        4 поена 
4) Опиши својства Црногораца које проистичу из спева.    8 поена 
5) У спеву је пуно речи и израза карактеристичних за народни говор.Уочи неке које одступају 
од книжевног језика.          7 поена 


