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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2020-2021 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura sârbă maternă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 4 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1.              3 поена 

а) Тачно навођење врсте реченице.      1 поен 
б) Тачно навођење назива стилске фигуре.     2 поена 

2. Правилно одређивање врсте песме.         2 поена 
ц 

3. Молба Хасанагинице.           2 поена 
д 

4. Разлог због чега је Хасан-ага отерао Хасанагиницу од куће:      6 поена 
Расправа задате теме.       4 поена 
Правилност језика и правописа.      2 поена 

5. Исправно обележавање тачности и нетачности датих изјава.     6 поена 

Изјава Тачно Нетачно 

a. Хасанагиница је добровољно отишла од куће .  x 

б. Хасан-ага није отерао Хасанагиницу од куће.  x 

ц. Хасанагиница воли своју децу. x  

д. Хасанагиница жели да се уда за имотског кадију.  x 

e. Брат Пинторовић-бег удаје Хасанагиницу против њене воље. x  

ф. Хасанагиница на крају песме умире . x  
 

6. Објашњење израза.           4 поена 
вади јој књигу опрошћења – писмено о разводу брака.   2 поенa 
он поручи вјерној љуби својој – поручи својој жени.   2 поенa 

7. Опис лика Хасанагинице.           7 поена 
Приказивање особина које красе лик Хасанагинице.   3 поена 
Поштовање задате теме.       2 поена 
Правилност језика и правописа.      2 поена 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Тачно одређивање врсте именице речи цар.        2 поена 

а 
2. Тачно одређивање речи он.          2 поена 

б 
3. Правилно одређивање врсте речи         6 поена 

дрвени – придев        1 поен 
мостови – именица        1 поен 
уласку – именица        1 поен 
босанске – придев        1 поен 
варошице – именица        1 поен 
сеоских – придев,         1 поен 

4. Тачно одређивање врсте предиката.         2 поена 
а 
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5. Правилна једнина следећих именица.         4 поена 
Мостови         1 поен 
Ћошкови         1 поен 
Пукотине         1 поен 
Варошице         1 поен 

6. Тачна промена именице ОБАЛА.         7 поена 
Н. обала         1 поен 
Г. обале         1 поен 
Д. обали         1 поен 
А. обалу         1 поен 
В. обало         1 поен 
И. обалом         1 поен 
Л. обали         1 поен 

7. Правилно подвлачење сугласника.         4 поена 

ш, ч, з, л, х         2 поенa 
ж, л, з, н         2 поенa 

8. Правилно одређивање речи ноћ.          3 поена 
Падеж-генитив         1 поен 
Род-мушки род         1 поен 
Број-множина         1 поен 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
- Поштовање правила у писању састава. 20 поена 
(Половични одговори се оцењују средњим-половичним бројем поена, до 20 бодова/поена.) 
- Правилно коришћење формулације и остале особине конвенције за ову врсту 

комуникације. 4 поена 
- Логично представљење идеје и оригиналност мисли, pеспектовање норме правилног 

изражавања. 6 поена 


