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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2013-2014 
 

Limba şi literatura sârb ă matern ă 

 Varianta 9  
 

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

SUBIECTUL I (45 de puncte) 
 
 ,,Био један цар који се звао Тројан. У тога цара биле су уши козје па је редом звао 
бербере да га брију; али како је који ишао није се натраг враћао, јер како би га који обријао, 
цар Тројан би га запитао шта је видео на њему, а берберин би одговорио да је видео козје 
уши, онда би га цар Тројан одмах посекао. Тако дође ред на једног берберина, али се овај 
учини болестан па пошље свога момка. Кад овај изиђе пред цара, запита га цар што није 
мајстор дошао, а он одговори да је болестан. Онда цар Тројан седе те га момак обрије. 
Момак бријући цара опази да су у њега козје уши, али кад га Тројан запита шта је у њега 
видео, он одговори да није видео ништа. Онда му цар да дванаест дуката и рече му да од 
сад увек долази он да га брије. Кад момак отиде кући, запита га мајстор како је у цара, а он 
му одговори да је добро и да му је цар казао да га свагда он брије и покаже му дванаест 
дуката што је од цара добио, али му не каже да је у цара видео козје уши. Од то доба овај је 
момак једнако ишао и Тројана бријао, и за свако бријање добијао по дванаест дуката, и није 
никоме казивао да цар има козје уши. Али га најпосле стане мучити и гристи где не сме 
никоме да каже, те се почне губити и венути. Мајстор то опази па га стане питати шта му је, 
а он му на много запиткивање најпосле одговори да има нешто на срцу, али не сме никоме 
казати, „а да ми је — вели — да комегод кажем, одмах би ми одлакнуло.“ 
 
1) Наведи аутора и наслов приповетке.       3 поена  
2) Шта можете рећи о горњем одломку приповетке?      3 поена 
3  Шта су деца свирала и шта је Цар Тројан радио?       3 поена 
4) Како цар хоће да погуби момка?       6 поена 
5) Како Цар жели да се увери је ли момак рекао истину и до којег закључка је дошао цар?  

6 поена 
6) Објасните шта значи следећи израз и употребите га у реченици: стане га мучити и 
гризти...            7 поена 
7) Да ли се истина може сакрити?        5 поена 
8) Oбјасните изреку  МНОГО АШОВА ТРЕБА ДА СЕ ИСТИНА САХРАНИ.   7 поена 
9) Који моменат у песми представља врхунац радње?     5 поена 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
 
Станко је био сам од мушкијех глава код куће с једном женом и старим Вуком, кога је већ 
поодавно обузела и оборила старост и изнемоглост. 
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: Станко, старим, старост.    6 поена 
5) Одреди број и лице следећих речи: је био, оборила.     4 поена 
6) Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.    4 поена 
7) Одредите број и род следећих речи: глава, изнемоглост.    7 поена 
8) Одреди синтактичку улогу у реченици ових речи: Станко, поодавно.  5 поена 
9) Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.    5 поена 


