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• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I (45 de puncte)  

  
 
1) “Лисје жути веће по дрвећу, / лисје жуто доле веће пада; / зеленога више ја никада / 
видет нећу! / Глава клону, лице потавнило, / боловање око ми попило, /  рука ломна, тело 
измождено, / а клеца ми слабачко колено! / Дође доба да идем у гроба.”     
              -  Наведи аутора ових стихова и наслов песме.                                                 3 поена 
2) Коме се она обраћа ?                                                                                                     3 поена       
3)  Какво осећање је исказано у њој ?                                                                               3 поена 
4) Зашто је песникова туга за животом тако велика ?                                                     6 поена 
5)Шта је за песника значио овај свет?                                                                              6 поена 
6) Који стихови сведоче да је његова љубав према животу била неизмерна ?            7 поена                                         
7) Како се називају песме тужних и сетних расположења?                                            5 поена      
8) Какав облик има данас реч лисје?                                                                                7 поена                                                                                                                                                                                              
9) Да ли је ритам у овој песми трохејски или јампски?                                                    5 поена                                                                                            
 

SUBIECTUL al II-lea                                    (45 de puncte)  

 
   „Беше већ ушао у село, па гледаше да не изгуби из вида школу, која се, са својим 
високим димњаком, издизаше мало устрану од сеоског пута.” 
                                        Светолик Ранковић, Сеоска учитељица     
  
1) Поделите горњи текст на реченице.                                                                           6 поена                                                                 
2) Одредите независне реченице у горњем одломку.                                                   4 поена 
3) Пронађите зависне реченице у наведеном тексту.                                                   4 поена 
4) Одредите падеже следећих  речи: у село, школу, са димњаком.                            6 поена                                                                                                                                              
5) Одреди број и лице следећих речи: беше ушао, издизаше.                                    4 поена                                                                                                                               
6) Одреди глаголскo време наведених речи из вежбе бр. 5                                         4 поена                                                                                                                         
7) Одреди род, број и падеж следећих речи: високим, сеоског.                                  7 поена 
8) Одреди синтактичку улогу у реченици следећих речи: у село, школу.                    5 поена                                                                                                        
9) Објасни употребу зареза и осталих правописних знакова у горњем тексту.          5 поена 
 

 


