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

SUBIECTUL I

(45 de puncte)

“И сумрак се поче хватати, а лађе још нема. Свет који ју је чекао, поче се разилазити. Оде
и дечко с тврдим земичкама и капетаница с бајатим лицем. Одоше и оба практиканта, с
Марком столаром, свадивши се најпре с гостионичаром, што им је точио још прошле среде
отворено пиво. Пођоше и кочијаши, нудећи се да по два гроша возе у варош...”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наведи аутора овог текста и наслов приповетке.
3 поена
Коме се она обраћа?
3 поена
Какво осећање је исказано у њој?
3 поена
Којим детаљима је писац насликао атмосферу пристаништа и људске
узнемирености у ишчекивању лађе?
6 поена
Како Благоје казанџија и капетан Танасије Јеличић прикривају своје мисли,
осећања и страх?
6 поена
Који моменат у приповеци представља врхунац драмске напетости?
7 поена
Која је тематика ове приповетке? Чији проблем писац приказује на
драматични и реалистички начин?
5 поена
Укажите на социјално порекло казанџије Благоја и капетана Танасија Јеличића
и на њихове различите ставове на ратне прилике у Србији за време српско-турског рата.
7 поена
Истакните иронију у пословици „Све ће то народ позлатити“ истоимене приповетке.
Какав је идејни став писца на крају приповетке?
5 поена

SUBIECTUL al II-lea

(45 de puncte)

„Мислим да му је отац на две-три године пред рат донео однекуд два пара белих голуба
високолетача. Отада се Миша није више играо с децом испред куће.“
Коста Степановић – Голуб на длану
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поделите горњи текст на реченице.
Одредите независне реченице у горњем одломку.
Пронађите зависне реченице у наведеном тексту.
Одредите падеже следећих речи: отац,(с) децом,(пред) рат.
Одреди глаголски вид следећих речи: мислим, је донео.
Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.
Одредите падеже следећих речи: белих, (испред) куће.
Одреди синтактичку улогу у реченици следећих речи: му, високолетача.
Објасни употребу зареза и осталих правописних знакова у горњем тексту.
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