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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2021-2022 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura sârbă maternă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Simulare 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1.               2 поена 

а) Тачно навођење правописног знака - апостроф    1 поен 
б) Тачно навођење назива књижевног дела: „Поп Ћира и поп Спира” 1 поен 

2. Правилно одређивање места радње         2 поена 
б 

3. Исправан одговор на питање: „Какво је приповедање у роману?”     2 поена 
б 

4. Исправно приказивање пишчевог хумора        6 поена 
Приказивање пишчевог хумора.      4 поена 
Правилност језика и правописа.      2 поена 

5. Исправно обележавање тачности и нетачности датих изјава.     6 поена 

Изјава Тачно Нетачно 

a. Поп Спира је имао црвен појас, а поп Ћира само плав, обичан појас. X  

б. Попови су били мршави.  X 

в. Попови су се сами помирили.  X 

г. Поп Спира је избио поп Ћири зуб. X  

д. Село у којем су живели попови је било сиромашно.  X 

ђ. Поп Ћири су подметнули коњски зуб. X  
 

6. Објашњење израза           6 поена 
Врпољи се ко ђаво на џомби – нема мира, стално се окреће  1 поен 
Реченица са траженим изразом      2 поена 
Зуб времена – огроман зуб, нешто што се не виђа често   1 поен 
Реченица са траженим изразом      2 поена 

7. Опис ликова попова.           6 поена 
Приказивање особина поп-Ћире и поп-Спире.    2 поена 
Приказивање особина поп-Ћире и поп-Спире.    2 поена 
Поштовање задате теме.       1 поен 
Правилност језика и правописа.      1 поен 

 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Тачно одређивање речи Радош          2 поена 

б 
2. Тачно одређивање речи теби          2 поена 

б 
3. Правилно одређивање врсте речи         6 поена 

јаругу – именица         1 поен 
изгребен – придев        1 поен 
сељаци – именица        1 поен 
га – заменица         1 поен 
механу – именица        1 поен 
њега – заменица         1 поен 
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4. Тачно навођење синонима.          2 поена 
осврте се – окрете се, обрну се      1 поен 
јаруга – канал, шанац, рупа        1 поен 

5. Правилна множина следећих именица.         4 поена 
жив -  живи         1 поен 
тутањ – тутњеви        1 поен 
страх – страхови        1 поен 
механа – механе        1 поен 

6. Тачна промена именице ДЕТЕ.          7 поена 
Н. дете          1 поен 
Г. детета         1 поен 
Д. детету         1 поен 
А. дете          1 поен 
В. дете          1 поен 
И. дететом         1 поен 
Л. о детету         1 поен 

7. Правилно подвлачење сугласника.         4 поена 

н, д, ш, т, ј, т, б, б, л, н, н, т, к, к, ј, г, д, с, с, к, т, т, к   2 поенa 
н, в, л, ш, с, љ, ц, п, т, т, г, с, в, с, з, г, р, ц, ш, к, њ, г   2 поенa 

8. Правилно одређивање рода, броја и вида речи узверен.      3 поена 
Род-мушки род         1 поен 
Број-једнина         1 поен 
Вид - неодређен        1 поен 

 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Оцењивање се додељује на следећи начин: 
• Садржај стилског дела         20 поена 

- сензибилитет         4 поена 
Изражавање емоционалног узбуђења изазвано деловањем онога 
о чему ученик пише стварајући уметничку слику виђеног и доживљеног. 

- имагинација         4 поена 
Неговање способности замишљања и изражавање слике онога 
о чему пише. 

- поетски језик          4 поена 
Употребљава поетизме и изражајне могућности језика у процесу 
стварања уметничке слике којом изражава мисаоно-емотивни  
доживљај теме. 

- порука          4 поена 
Која проистиче из субјективне слике која дочарава ситуацију 
из реалног света. 

- лични став          4 поена 
Спонтано или намерно одређује своју тачку гледишта у односу 
на предмет или догађај који приказује. 

• Логички распоред идеја и њихову исправну формулацију   4 поена 
- логички распоред идеја       2 поена 
- исправна формулација идеја       2 поена 

• Изглед стилског дела         6 поена 
- поштовање правила савременог књижевног језика    3 поена 
- употреба стандардног српског језика      2 поена 
- читљивост текста        1 поена 

 
Напомена: Ученик ће добити бодове само ако напише стилско дело у траженом обиму. 


