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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 

Varianta 1 
 

 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.              4 поена 

а) Тачно објашњењe десетерца.      2 поенa 
б) Тачно навођење стилске фигуре.      2 поена 

2. Тачно одређивање књижевне врсте.         2 поена 
г 

3. Од кога се опрашта песник.          2 поена 
б 

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

Изјава Тачно Нетачно 

a. Хасанагиница има двоје деце.  x 
б. Пинторовић-бег је Хасан-агин брат.  x 
в. Хасанагиница моли свога брата да је не „даје ни за кога”. x  
г. Хасанагиница се тешко растаје од своје деце. x  
д. Ова песма има сретан крај.  x 
ђ. Хасанагиница обилази свог рањеног супруга.  x 

 

5. Објашњење израза.           9 поена 
Књига опрошћења-књига о разводу брака.     1 поен 
Реченица са траженим изразом      2 поена 
Да врат ломи-бежати главом без обзира.     1 поен 
Реченица са траженим изразом      2 поена 
Пуца јадно срце-умире, препукне од бола.     1 поен 
Реченица са траженим изразом      2 поена 

6. Опис лика Хасан-аге.           7 поена 
Приказивање особина које красе лик Хасан-аге.    3 поена 
Поштовање задате теме.       2 поена 
Правилност језика и правописа.      2 поена 

 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Тачно одређивање врсте речи за именицу дашчице.       2 поена 

а 
2. Тачно одређивање речи босанске.         2 поена 

г 
3. Тачно одређивање падежа.          2 поена 

б 
4. Правилно одређивање именских речи         8 поена 

а. Именице          4 поена 
мостови, сведоци, епоха, ветра, кише, ћошковима, саставцима, пукотинама, трава, 
птице, обале, жице, воза, облик, савршенство, линија, очима, унука, варошице, 
греде, под копитама, коња, дашчице, мостићи, у планинама, дрво, брвна, потока, 
години, бујица, сељаци, мрави, затокама, стенама, огањ, наноса, циљ. 
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б. Придеви         4 поена 
велики, камени, ишчезлих, сиви, зарудели, окрзани, оштро резаним, неприметним, 
танка, железни, затегнути, последњи, дрвени, босанских, сеоских, ксилофона, 
мали, једино, овеће, горског, слепо упорни, нова, планинске, бивши, остало, 
затесана. 

5. Правилно одређивање вида придева.         3 поена 
Дрвени – одређени вид        1 поен 
Мали – одређени вид        1 поен 
Овеће – одређени вид Бујица       1 поен 

6. Тачно писање компаратива и суперлатива придева МАЛИ.      2 поена 
компаратив – мањи        1 поен 
суперлатив – најмањи        1 поен 

7. Правилно подвлачење префикса и суфикса.        4 поена 
-ице          1 поен 
-ћи          1 поен 
о-          1 поен 
-ице          1 поен 

8. Правилна деклинација речи мостић.         7 поена 
Једнина 
Н – мостић         1 поен 
Г – мостића         1 поен 
Д – мостићу         1 поен 
А – мостић         1 поен 
В – мостићу         1 поен 
И – мостићем         1 поен 
Л  – о мостићу         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. 


