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Anul şcolar 2014-2015 

 
Prob ă scris ă 

Limba şi literatura sârb ă matern ă 

Varianta 4 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 

 “Тако се и Стојан Велетовац,који је пет година провео четујући по Србији,нашао 
опкољен од Турака,са још једним другом, у некој порушеној кули у планини.Пошто им није 
пошло за руком ни да га убију, ни ухвате жива,захваљујући његовој изузетној храбрости и 
јунаштву,Турци прибегавају лукавству: хоће силом да натерају његовог стрица, чича Милоја, 
да позове Стојана на предају....Чича Милоје је пустио да вичу над њим и да га дрмусају,а 
онда је нагло скочио као пробуђен из дубоког сна, збуњен и уплашен.Тако је стајао пред 
мулазимом оборене главе и слушао  како му Зулфо потанко објашњава у чему ће бити 
његов посао.Изићиће на међу,испеће се на онај сиви камен да га добро види Стојан из куле, 
и одатле ће дозивати Стојана и саветовати од своје стране да се одмах преда, јер ће иначе 
Турци убити не само њега, чича –Милоја, него и жену и децу Стојанову и попалити 
свеколико Велетово.Заклињаће га оним што зна да му је најдраже да се слободно преда 
Турцима на веру.Тако треба да му виче, док Стојан не одговори и не пристане.” 

 

1) Наведи аутора и наслов ове приповетке.       3 поена 
2) Шта можете рећи о горњем одломку приповетке?      3 поена 
3) Шта су Турци намеравали да ураде?        3 поена 
4) Опишите особине којима се одликовао чича Милоја.     6 поена 
5) Каквом лукавству су прибегли да би ухватили хајдука Стојана?   6 поена 
6) Какав је савет дао чича Милоје Стојану?       7 поена 
7) У чему се састоји морална храброст чича Милоја?     5 поена 
8) Која сцена вас је из приповетке највише узбудила?     7 поена 
9) Који моменат у приповеци представља врхунац радње?     5 поена 
 
 
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

 Ти си му послала новаца да купи каве и дувана,а ја сам му послао и коња, да не иде 
пешице. 

1) Поделите горњи текст на реченице.        6 поена 
2) Одредите независне реченице у горњем одломку.     4 поена 
3) Пронађите зависне реченице у наведеном тексту.     4 поена 
4) Одредите падеже следећих речи:новаца,дувана,ти.     6 поена 
5) Одреди број и лице следећих речи:купи,сам послао,иде.     4 поена 
6) Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.    4 поена 
7) Одредите број и род следећих речи:новаца,коња.     7 поена 
8) Одреди синтактичку улогу у реченици ових речи:ја,иде.    5 поена 
9) Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.    5 поена 


