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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura sârbă maternă 

Testul 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
Дају се стихови  песме „Срећа“ Десанке Максимовић: 
 

Не мерим више време на сате, 
ни по сунчевом врелом ходу 
дан ми је кад његове се очи врате 
и ноћ кад поново од мене оду. 
 
Не мерим срећу смехом, ни тиме 
да ли је чежња моја од његове јача; 
срећа је мени кад болно ћутим с њиме 
и кад нам срца бију ритмом плача. 
 
Није ми жао што ће живота воде 
однети и капљу мога живљења; 
сад нека младост и све нека оде; 
он је стао крај мене пун дивљења. 

 
1. Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима.        6 поена 
2. Издвоји 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) 
Напишите састав „Пријатељство“ 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 поводон прочитане песме. Издвој шта те је нарочито 
узнемирило и узбудило.              5 поена 

2. Какви су међусобни односи тројице браће: Вукашина, Угљеше и Гојка. Објасни због чега је 
страдање младе Гојковице потресно.            6 поена 

3. Протумачите речи које изриче Гојко Мрњавчевић, када види да мимо очекивања, његова 
љубав носи мајсторима ручак: ,,Зло је, моја вијернице љубо/ Имао сам од злата јабуку,/ 
Па ми данас паде у Бојану,/ Те је жалим,прегорјет не могу.“        4 поена 

4. Како су на тебе деловале молбе младе Гојковице? Изнеси своје мишљење о смислу 
принете жртве.               8 поена 

5. Како тумачиш мисао: Велика дела се не остварају без великих страдања?      7 поена 


