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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 XII-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) 
 
Прочитајте пажљиво стихове песме:,,Вила зида град” 
 

Град градила б'јела вила 
Ни на небу ни на земљу, 
Но на грану од облака; 

На град гради троје врата: 
Једна врата сва од злата, 
Друга врата од бисера, 

Трећа врата од шкерлета. 
Што су врата суха злата, 
На њих вила сина жени; 
Што су врата од бисера, 
На њих вила кћер удава; 

Што су врата од шкерлета, 
На њих вила сама сједи, 
Сама сједи, погледује, 

Ђе се муња с громом игра, 
Мила сестра су два брата 
А невјеста с два ђевера; 
Муња грома надиграла, 
Мила сестра оба брата, 
А невјеста два ђевера. 

 
1) Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима. Замисли вилин град. Где се 
он налази? Од чега су направљена трећа врата?      6 поена 
2) Која је доминантна стилска фигура у песми?      8 поена 
3) Који је ритам 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 “Доживљај са зимског распуста” 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 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Напишите општи књижевни коментар сатире “Данга” Радоја Дмановића имајући у виду 
следећа упутства: 
 
1) Шта је писац приказао фикцијом свога ружног сна?     5 поена 
2) Опишите животну стварност тадашње Србије.Обратите пажњу на битне појединости 
алегоријског сна. Опишите свакодневицу малог грађанина и пут у сну.  6 поена 
3) Опишите земљу у коју је стигао.Како је старац реаговао и покушао да укаже на моралну 
нискост,понизно служење тиранији и срамно прихватање ропства?   4 поена 
4) Опишите збор ,слику јахања и слику жигосања.Шта представља чин жигосања у сну,а у 
реалном животу? А чин јахања?        8 поена 
5) Ко је на удару Домановићеве јетке сатире? Којим изражајним средствима се остварује 
сновиђење?           7 поена 


