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Proba E. b) 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura sârb ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Clasa a XII-a 

 
Simulare 

 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 
1) Правилан опис слика које је створио песник и обрада главног мотива песме. 6 поена 
2) Опис мисли и емоције које побуђује овај текст. 8 поена 
3) Правилно одређивање ритма и риме. 7 поена 
4) Проналажење основних стилских фигура. 5 поена 
5) Оригиналност ваших аргумената приликом тумачења песме. 4 поена 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1) Поштовање правила у писању састава. 4 поена 
2) Правилно коришћење формулације и остале особине конвенције за ову врсту комуникације. 
  6 поена 
3) Јасно и кохерентно изношење садржине. 8 поена 
4) Логично представљење идеје и оригиналност мисли. 7 поена 
5) Респектовање норме правилног изражавања. 5 поена 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1) Тачан опис приказивања фикције свога ружног сна. 5 поена 
2) Правилан опис животне стварности тадашње Србије,опис битне појединости алегоријског 

сна,опис свакоднавнице малог грађанина. 6 поена 
3) Правилан опис земље,опис како је старац реаговао и покушао да укаже на моралну 

нискост. 4 поена  
4) Тумачење збора,слике јахања и слике жигосања. 8 поена 
5) Објашњење ко је на удару Домановићеве јетке сатире и којим изражајним средствима се 

остварује сновиђење. 7 поена 


