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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
Proba E. b) 

 

 
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 народне песме „Српска девојка“: 
 
У Милице дуге трепавице, 
Прекриле јој румен јагодице, 
Јагодице и бијело лице; 
Ја је гледах три године дана, 
Не могох јој очи сагледати, 
Црне очи и бијело лице, 
Већ сакупих коло ђевојака, 
И у колу Милицу ђевојку, 
Не бих ли јој очи сагледао. 
Када коло на трави играше, 
Бјеше ведро, пак се наоблачи. 
По облаку зас'јеваше муње, 
Све ђевојке к небу погледаше, 
Ал' не гледа Милица ђевојка, 
Већ преда се у зелену траву. 
Ђевојке јој тихо говорише: 
"Ој Милице, наша другарице! 
Ил'си луда, ил' одвише мудра, 
Те све гледаш у зелену траву, 
А не гледас са нама у облаке, 
Ђе се муње вију по облаку." 
Ал' говори Милица ђевојка: 
"Нит сам луда, нит' одвише мудра, 
Нит' сам вила, да збијам облаке, 
Већ ђевојка, да гледам преда се." 
 
1) Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима. У песми је дат Миличин 
портрет, којим се сликовито износи њена посебна лепота. Чијим очима је сагледана Милица 
у песми?                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 „Само је једна мајка“ 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 


