
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

Proba scrisă la Limba şi literatura sârbă Varianta 7 

Examenul de bacalaureat 2011 
 

Proba E. b) 
 

Proba scrisă la Limba şi literatura sârbă 
 

VARIANTA 7 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Дају се стихови песме У споменицу Бранка Радичевића 

Мини Караџић 
У споменицу 
 

Певам дању, певам ноћу, 
Певам селе, што год хоћу; 
И што хоћу, то и могу, 
Само једно још не могу: 
Да запевам гласовито, 
Гласовито, силовито, 
Да те дигнем са земљице, 
Да те метнем међ' звездице. 
Кад си звезда, селе моја, 
Да си међу звездицама, 
Међу својим, селе моја, 
Милим сестрицама. 
 

1. Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима.                                    6 поена 
2. Издвоји све стилске фигуре из горњих стихова.                                                          8 поена 
3. Који је ритам и рима у горњим стиховима?                                                                  7 поена 
4. Која су осећања  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) 
Напиши састав Тада сам се од срца насмејао/ насмејала имајући у виду следећа упутства: 
1. Најави догађај о коме ћеш писати. Зашто се овај догађај издваја од осталих?       4 поена 
2. Опиши моменат пре самог догађаја. Прикажи место и време одвијања догађаја.   6 поена 
3. Детаљно представи особе које учествују у догађају.                                                  8 поена 
4. Препричај само збивање догађаја. Пренеси своја осећања и реакције осталих особа. 

7 поена 
5. Шта за тебе значи овај догађај?                                                                                    5 поена 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Напиши есеј о животу и просветитељском делу Доситеја Обрадовића имајући у виду 
следећа питања: 
1. Напиши биографске податке Доситеја Обрадовића.                                                  5 поена 
2. У својој аутобиографској књизи „Живот и прикљученија“ критикује калуђерски живот. 

Зашто? Шта је представљено у првом делу књиге, а шта у другом?                        6 поена 
3. Које идеје износи Доситеј у „Писму Харалампију“?                                                     4 поена 
4. Шта је учинио Доситеј када се вратио у Србију?                                                         8 поена  
5. У чему се састоји значај Доситејевог књижевног дела, а у чему је значајан његов 

просветитељски рад?                                                                                                     7 поена 


