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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

 

Limba și literatura sârbă maternă 
 

 Testul 1 
 
Profilul umanist din filiera teoretică 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei 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 „Искрено о себи” 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 приповетке Лазе Лазаревића „Све ће то народ 
позлатити“ имајући у виду следећа упутства: 
1. Како Лаза Лазаревић доводи читаоца у ток и време догађаја? Истакните иронију и 

сарказам у пословици „Све ће то народ позлатити“ и наслова истоимене приповетке. Који 
је идејни став писца?             5 поена 
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2. Која је тематика ове приповетке? Чији проблем приказује Лаза Лазаревић на драматични и 
реалистички начин? Шта представља врхунац радње у овој приповеци? Опишите судбину 
хероја-ратника који су се борили у ратовима за своју домовину, а стигли су да просе. 
                6 поена 

3. Објасните психозу ишчекивања задоцнеле лађе. Уочите језгровиту фабулу кулминативног 
типа. Како оно нараста?             4 поена 

4. Укажите на социјално порекло казанџије Благоја и капетана Танасија Јеличића, и на 
њихове различите ставове на ратне прилике у Србији за време српско-турског рата. 
                8 поена 

5. Како се симболично наговештава небрига власти,зло време за оне који су живот 
остављали на фронту? Укажите на комплексност метода у сликању инвалида, на њихов 
физички изглед и моралне карактеристике.          7 поена 

 


