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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura sârbă maternă 

Varianta 5 
• 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 „Хасанагиница“: 

 
Кад кадуна књигу проучила, 
два је синна у чело љубила, 
а две је ћери у румена лица, 
а с малахним у бешици синком 
одјелит се никако не могла, 
већ је братац за руке узео 
и једва је с синкоом раставио, 
тер је меће к себи на коњица, 
с њоме греде двору бијелому. 
Кад кадији б`јела књига дође, 
господу је свате покупио, 
свате купи греде по дјевојку. 
Добро свати дошли до дјевојке, 

и здаво се повратили с њоме; 
а кад били аги мимо двора, 
дв`је је ћерке с пенџера гледаху, 
а два сина пред њу исхођаху: 
тере својој мајци говораху: 
„Сврати нам се, мила мајко наша, 
да ми тебе ужинати дамо“. 
Кад то чула Хасанагиница, 
старјешини свата говорила: 
„Богом брате, свата старјешина, 
устави ми коње уза двора 
да дарујем сиротице моје“. 

 
 
1. Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима.        6 поена 
2. Опишите особине којима се одликовала Хасанагиница?         8 поена 
3. Како брат поступа према Хасанагиници?           7 поена 
4. Који моменат у песми представља врхунац радње?          5 поена 
5. Шта ти се највише свидело из горњих стихова? Образложи.        4 поена 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Напишите састав „Једна стара фотографија“ 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 приповетке „Мост на Жепи“ Иве Андриђа имајући у 
виду следећа упутства: 
 
1. Размисли о тематици приповетке?            5 поена 
2. Обрати пажњу на причу о везиру Јусуфу. Сагледај његов лик у преломним 

 животним ситуацијама.              6 поена 
3. Образложи мотиве одлуке Јусуфа да сагради мост на Жепи.        4 поена 
4. Протумачи везирову одлуку да не обележи својим именом ово трајно и корисно 

 дело које је изградио?              8 поена 
5. Забележи уметничке појединости које су привукле твоју пажњу.        7 поена 


