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Probă scris ă 
Limba şi literatura sârb ă matern ă 

 

Simulare 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
НАЧЕЛНИК (седи за столом читајући по неколико пута исту депешу. Звони и обраћа 
се пандуру, који је на глас звонцета ушао): Је ли дошао господин Мика? 
ПАНДУР: Јес'!  
НАЧЕЛНИК: Иди му реци да дође! (Пандур одлази, а он поново чита депешу и 
црвеном писаљком подвлачи једну реч.)  
Г. МИКА (улази): Добар дан, господине начелниче!  
НАЧЕЛНИК: Добар дан, господин-Мико! Седи, бога ти, имам с тобом важан разговор. 
Г. МИКА (седајући спази му депешу у руци): Нека депеша, а? 
НАЧЕЛНИК: Јест. Из министарства. Ево, прочитај! (Да му.) 
Г. МИКА (чита у себи). 
НАЧЕЛНИК: Читај гласно, молим те!  
Г. МИКА (чита): „Изволите по могућности што пре известити, има ли и колико у 
вашем срезу аналфабета?“ 
НАЧЕЛНИК: А, шта велиш на то? Шта мислиш: има ли у овом срезу... (загледа и чита 
из депеше) аналфабета? 
Г. МИКА: Па, како да вам одговорим, господин-начелниче, кад не знам шта је то 
аналфабета? 
НАЧЕЛНИК: Е, то је видиш оно што не знам ни ја. 
 
1) Напишите аутора и наслов ове комедије.      3 поена 
2) О чему се говори у горњем тексту?       3 поена 
3) Кога Бранислав Нушић исмева у овом делу ?      3 поена 
4) Које ситуације највише изазивају смех?       6 поена 
5) Како је приказан срески начелник?       6 поена 
6) Окарактеришите укратко његов лик.      7 поена 
7) Набројте лица која се појављују у комедији.     5 поена 
8) Шта преовлађује у комедији: опис или дијалог?      7 поена 
9) Шта је дијалог?           5 поена 
 
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 
Ти димњаци сањају како њихови домаћини у кућу уносе бадњак и ложе ватру. 
 
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:димњаци, бадњак.    6 поена 
5) Одреди број и лице следећих речи:сањају, уносе.     4 поена 
6) Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.   4 поена 
7) Одредите број и род следећих речи:домаћини, ватру.    7 поена 
8) Одреди синтактичку улогу у реченици ових речи:домаћини, ложе.  5 поена 
9) Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.   5 поена 


