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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura sârbă maternă 

Varianta 7 
• 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 породичне лирске народне песме „Успаванка“: 
 

Спавај, чедо, родила те мајка 
у горици ђе се легу вуци, 
челица те медом задојила, 
б'јела вила злату баба била, 
у свилене пелене повила, 
мушкијем те опасала пасом, 
дала тебе капу вучетину, 
вучју капу и од орла крило, 
а на капи свакојака биља, 
а највише девојачког смиља, 
кад ми будеш момак за женидбу, 

да те нико урећи не може. 
Спавај, спавај, сан те преварио, 
прије тебе него твоју мајку; 
сан у бешу, а несан под бешу; 
уроци ти под ногама били, 
моме злату ништа не удили, 
наудили у гори хајдуку; 
уроке ти вода однијела, 
моме чеду здравље донијела, 
донијела здравље и напредак, 
да ми буде здраво и напредно. 

 
 
1. Опиши својим речима шта је изражено у горњим стиховима.        6 поена 
2. Шта је у наведеној народној успаванци особито подстакло твоју радозналост и машту?    8 поена 
3. Која осећања је у теби изазвао први стих: „Спавај, чедо,родила те мајка“.      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 „Воз за срећу“ 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 приказ романа „Сеобе“ Милоша Црњанског. 
 
1. Опиши појам сеоба и које значење имају за српски народ.         5 поена 
2. У свом роману о којим догађајима говори писац?          6 поена 
3. Прикажите лик Вука Исаковића као оличење немирног нагона свога народа 

за покретом и променама.             4 поена 
4. Прикажите узнемиреност и очај Исаковићеве душе. Шта се дешава у његовој 

души,а шта у души пука?             8 поена 
5. Изнесите лични став о уметничким вредностима романа.         7 поена 


