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Proba scris ă la Limba şi literatura sârb ă matern ă 
 

VARIANTA 1 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte)  
 
Дају се стихови песме Небо Стевана Раичковића: 
 
У тој дубини, плавој / И без руба, / Тражио сам, већ давно, / Голуба. // Ал све што се изнад 
дигло – / Нестало је. / Горе су још само плаве / Боје. // Тражићу га још по кругу / 
Вртоглавом – / Макар очи изгубио, сâм, / У плавом.  
 
1)   Шта описује песник у овим стиховима? Опишите својим речима слике које је створио 
песник.                                                                                                                                   6 поена 
2)   Искажи емоције и мисли које побуђује овај текст. Поткрепи то конкретним навођењем 
стихова.                                                                                                                                 8 поена 
3)    Одреди ритам и риму у горњим стиховима.                                                                7 поена 
4)    Пронађи у песми основне стилске фигуре и протумачи њихову изражајност.         5 поена  
5)    Изнеси своје утиске о прочитаној песми. Шта вам се највише у овим стиховима свидело? 
Образложи одговор.                                                                                                             4 поена  
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  
 
Напиши састав Мој најбољи друг / другарица имајући у виду следећа упутства: 
1) У уводу наведи особу о којој ћеш писати. Зашто се ова особа издваја од осталих? 4 поена 
2) Како си упознао / упознала друга / другарицу?                                                              6 поена 
3) Опиши физички изглед и моралне особине друга / другарице.                                    8 поена 
4) Испричај догађај након којег си схватио да ти је прави друг / другарица.                   7 поена                         
5) Шта за тебе значи ваше пријатељство?                                                                         5 поена 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte)  
 
Напиши општи приказ Горског вијенца  Петра Петровића Његоша имајући у виду следећа 
упутства: 
1)    Објасни наслов Горског вијенца. О каквом је вијенцу реч?                                     5 поена  
2)  Каква је историјска ситуација у Црној Гори? Како се владика Данило односи према 
историјском тренутку? Објасните његову дилему између нужности истраге и одговорности 
пред народом због братоубилаштва.                                                                                  6 поена 
3)  Какве погледе на истрагу потурица има Вук Мићуновић као непомирљиви бранилац 
слободе, носилац поштења и јунаштва? Окарактеришите његов лик.                            4 поена 
4)   Како народ  у Колу види своју историјску судбину? Ко је одговоран за њу?             8 поена 
5)  Окарактеришите лик Вука Мандушића. На чему се заснива животно начело игумана 
Стефана? У чему он види судбину човека, а у чему обесмрћење народа?                    7 поена 


