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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
Proba E. b) 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura sârb ă matern ă 
 

Varianta 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Дајe се одломак народне бајке „Старац преварио дивове“: 
 
 Сутрадан он опет први на ногама. Дивови се не могу ишчудити кад га видеше да је 
жив,па га упитају како је ноћас спавао. Старац им рече да је добро спавао,само је опазио 
некакву благу кишу,као да кућа прокисава. Oнда се сви реше да се деле са старцем и кажу 
му то.Он пристане, затражи товар блага и једног дива који ће однети благо и њега у 
његов млин. Дивови му даду једног најјачег. Старац натовари благо и узјаши на дива ,па 
хајде кући. Кад су дошли кући, див сустао,сав се у голу воду учинио,па отворивши врата 
од млина, хукну колико год може више,а од његове силе сва се деца разлећеше куд које, 
неко на панту, неко напоље кроз баџу, елем ниједно не оста у млину. Кад то виде див, 
препаде се још више ,па спустивши старца и благо, нададе бежати као светлица натраг 
дивовима. Кад дође дружини исприча им чудо невиђено. ,,Бре ,вели, какав је јунак он ,још су 
већи јунаци деца. Чим ме угледаше, скочише на панту, хоће кућу да сруше на мене, а једни 
кроз баџу да ми не дају побећи, једва сам жив умакао од њих. 
 
1) Наведи аутора и наслов народне бајке.      6 поена 
2) Како је старац надмудрио и победио снажне дивове?    8 поена 
3) Због чега се старац није бојао дива?       7 поена 
4) Кроз каква искушења је морао да прође старац док није победио дивове?  5 поена  
5) Које су лучности и догађаји у бајци „Старац преварио дивове“, стварни, а који измишљени 
и фантастични?          4 поена 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Напишите састав Да имам чаробни штапић 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 епске народне песме Зидање Скадра` имајући у виду 
следећа упутства: 
1) Изнеси своје утиске и осећања поводом прочитане песме. Какво веровање је постојало у 
народу?           5 поена 
2) Издвој шта те је нарочито узнемирило и узбудило у песми. Размишљај о међусобном 
односу тројице браће: Вукашина,Угљеше и Гојка.     6 поена 
3) Објасни због чега је страдање младе Гојковице потресно и протумачи речи које изриче 
Гојко Мрњавчевић када види да његова љуба носи мајсторима ручак.  4 поена 
4) Објасни како су на тебе деловале молбе младе Гојковице.    8 поена 
5) Изнеси своје мишљење о о смислу принете жртве.Како тумачиш мисао „Велика дела се 
не остварују без великих страдања“.       7 поена 


