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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. b) 

 
Limba și literatura sârbă maternă 

 Test 
 

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

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Дају се стихови песме Зимско јутро Војислава Илића: 
 

Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје, 
А танак и бео снег покрио поља и равни, 
И сниски, тршчани кров, У даљини губе се брези 
И круже видокруг тавни. 
 

У селу влада мир. Још нико устао није, 
А будан петао већ, живосно лупнувши крилом, 
Поздравља зимски дан и звучним ремети гласом 
Тај мир у часу милом. 
 

Ил' кадкад само тек звиждање јасно се чује 
И тежак, промуко глас. То ловац пролази селом, 
И брже мамећи псе, погурен у поље жури, 
Покривен копреном белом. 
 

Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе 
А свежи, јутарњи дах, прелеће долине мирне, 
И шум се разлеже благ, кад својим студеним крилом 
У голе гранчице дирне... 

 

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 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) 
Напиши састав на тему: Моја најдража успомена. 
Водите рачуна о следећим захтевима: 
1. Употребите садржину и стил адекватан замишљеној ситуацији.   4 поена 
2. Користите формулације и остале специфичне конвенције за овакву врсту комуникације. 

            6 поена 
3. Јасно и кохерентно изношење садржине.      8 поена 
4. Логично изношење идеја и оригиналност мисли.     7 поена 
5. Респектујте норме правилног изражавања.      5 поена 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Напиши општи приказ романа Корени Добрице Ћосића имајући у виду следећа питања: 
1. Какве све асоцијације пробуђује наслов романа Корени? Да ли сте уочили 

неке сличности са проученим романима из светске књижевности?   5 поена 
2. Ко је Ђорђе Катић? Шта он преживљава у сукобу са оцем? 

Пронађите узроке њиховог сукоба. У чему је трагичност Ђорђевог лика?  6 поена 
3. Зашто се љубав према Симки претвара у паклену муку Ђорђеву? 

Зашто се његов бес претвара у мржњу према жени?     4 поена 
4. Шта наследник значи за Ђорђа, а шта за Аћима Катића? Окарактеришите лик 

главног јунака наводећи његове поступке, понашање и размишљања.  8 поена 
5. Прикажите Ђорђево психолошко стање док тражи разрешење са самим собом и патње 

кроз које пролази. Размотрите дејство самоће и страха на психу главног јунака. 7 поена 


