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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2013 - 2014 
 

Limba şi literatura sârbă maternă 
 

MODEL 
 

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

 
SUBIECTUL I        (45 de puncte) 
 

“Био један старац и имао пуно деце, па је седео у млину. Једно вече избије 
однеклен див, па право у млин. Назове бога и упита старца може ли код њега 
преноћити. Старац га пприми на преноћиште, но див је мислио да убије старца и 
отме млинове. Кад сутрадан рече старац диву: «Ето, ти си преноћио, па сад пођи 
на пут.» Див му одговори: «Онај који буде јачи остаће овде господар». Старац му 
одговори: «Па добро, кад хоћеш тако, ја се не бојим». Онда га див позове да се 
порву, а старац рече: «Хм, то је за мене ништа, нећемо се рвати, него да узмемо 
по један камен, па га стиснемо у руци и из њега воду исцедимо».  
 
1) Наведи аутора овог текста и наслов приповетке. 3 поена 
2) С каквом намером је дошао див код старца?    3 поена  
3) Због чега се старац није бојао дива?     3 поена  
4) Опишите надметање старца и дива? Како је старац надмудрио дива?  
          6 поена  
5) Шта се десило на путу према пећини у којој су живели остали дивови? Како је 
старац запрепастио дива својим јунаштвом?    6 поена  
6) Након што им старац досади, како дивови желе да кушају старчеву снагу? Како 
је старац успео да надмудри и победи снажне дивове?   7 поена  
7) На који начин дивови желе да убију старца? Да ли успевају у томе?  
          5 поена  
8) Шта су учинили дивови видевши да не успевају да га победе? 7 поена  
9) Да ли је ова народна приповетка: бајка, басна, легенда или права приповетка?  

5 поена 
 
SUBIECTUL al II-lea       (45 de puncte) 
 
„Неки говораху да га оставе, па ће ваљда само и отићи; неки опет рекоше да треба 
јавити власти; неки мишљаху да не треба бунити народ, него да они сад одмах оду 
и да то чудо ухвате, па онда да јаве власти. “ 

Милован Глишић – Редак звер 
 
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: власти, народ, чудо.  6 поена  
5) Одреди број и лице следећих речи: говораху, ће отићи.  4 поена 
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6) Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.  4 поена  
7) Одредите падеже следећих речи: га, они, неки.   7 поена  
8) Одреди синтактичку улогу  ових речи: власти, народ.  5 поена  
9) Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.  5 поена  
  


