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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura sârbă maternă 

Model 
• 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 „О класје моје“ Алексе Шантића: 
 

О класје моје испод голих брда, 
Мој црни хљебе, крвљу поштрапани, 
Ко ми те штеди, ко ли ми те брани 
Од гладних 'тица, моја муко тврда? 
Скоро ће жетва... Једро зрње зрије... 
У сунцу трепти моје родно село. 
Но мутни облак притиска ми чело, 
И у дно душе гром пада и бије. 
Сјутра, кад оштри заблистају српи 
И сноп до снопа као злато пане, 
Снова ће тећи крв из моје ране 
И снова пати, сељаче, и трпи... 

Сву муку твоју, напор црног роба, 
Појешће силни при гозби и пиру... 
А теби само, кô псу у синџиру, 
Бациће мрве... О, срам и грдоба!... 
И нико неђе чути јад ни вапај 
Нити ће ганут бол пјану господу. 
Сељаче, гољо, ти си прах на поду, 
Тегли и вуци, и у јарму скапај! 
О класје моје испод голих брда, 
Мој црни хљебе, крвљу поштрапани, 
Ко ми те штеди, ко ли ми те брани 
Од гладних 'тица, моја муко тврда?! 

 
 
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 „Будућност какву желим“ 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 романа „Корени“ Добрице Ћосића имајући у виду 
следећа упутства: 
 
1. О чему се говори у роману?             5 поена 
2. Наброј главне ликове у роману.             6 поена 
3. Ко је Ђорђе Катић? Објасните узроке сукоба између Аћима и Ђорђа Катића.      4 поена 
4. Зашто се Ђорђева љубав према Симки претвара у муку, а касније у бес и мржњу 

према жени. Шта наследник значи за Ђорђа, а шта за Аћима?        8 поена 
5. Каква је Аћимова улога у преровској буни и да ли након разлаза са Вукашином, 

његовим млађим сином, прихвата указану му помоћ?         7 поена 


