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Examenul  de bacalaureat naŃional 2013 

 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura sârbă maternă 

 
MODEL 

 
• 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 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 Лето имајући у виду следећа упутства: 
1)   Cмена годишњих доба.                                                                                                  4 поена 
2)   Први знаци доласка лета (све је зелено, сунчеви зраци су топли, природа се пробудила 
из дубоког сна,  итд.).                                                                                                           6 поена 
3)   Карактеристичан изглед природе у овом годишњем добу.                                         8 поена 
4)   Опишите лепоте и чари лета.                                                                                        7 поена 
5)   Осећања која у тебе побуђује лето (радост, сету, носталгију). У складу с њима какво је за 
тебе лето: лепо, шарено, весело, пуно живота? Истакни и друге карактеристике.        5 поена 
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SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Изврши књижевни коментар приповетке Све ће то народ позлатити Лазе Лазаревића. 
 

1) Какав је утисак оставила ова приповетка на вас? Због чега? Како Лазаревић уводи 
читаоца у ток и време догађаја? Истакните иронију и сарказам у пословици „Све ће то народ 
позлатити“ истоимене приповетке. Који је идејни став писца?                                         5 поена 
2) Која је тематика ове приповетке? Чији проблем Лазаревић приказује на драматичан и 
реалистички начин? Шта представља врхунац радње у овој приповеци? Опишите судбину 
хероја-ратника који су се обрели  на улици као просјаци.                                                6 поена 
3) Образложите психозу ишчекивања задоцнеле лађе. Уочите језгровиту фабулу 
кулминативног типа. Како она нараста?                                                                             4 поена 
4) Укажите на социјално порекло казанџије Благоја и капетана Танасија Јелачића 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 његов 
физички изглед и моралне карактеристике. Укажите на уметничку вредност приповетке.       
                                                                                                                                                7 поена 


