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Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. b)
Limba şi literatura sârbă maternă
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 5
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. Правилан опис слика које је створио песник и обрада главног мотива песме.
6 поена
Правилан опис слика које је створио песник
3 поена
Oбрада главног мотива песме
3 поена
2. Опис особина којима се одликовала Хасанагиница.
8 поена
Опис особина којима се одликовала Хасанагиница
4 поена
Опис патријархалног васпитања
4 поена
3. Правилно одређивање како брат поступа према сестри.
7 поена
Опис нехуманог опхођења брата са сестром
5 поена
Представљење присилне Хасанагиничине преудаје за кадију
2 поена
4. Проналажење врхунца радње у песми.
5 поена
Проналажење врхунца радње у песми
4 поена
Навођење могућности де се читава трагедија избегне
1 поен
5. Оригиналност ваших аргумената приликом тумачења песме.
4 поена
Оригиналност ваших аргумената приликом тумачења песме
2 поена
Образложење аргумената
2 поена
SUBIECTUL al II-lea
1. Поштовање правила у писању састава.
Адекватност садржине замишљење ситуације
Адекватност стила
2. Правилно коришћење формулације и остале особине конвенције за ову
врсту комуникације.
Формулација правилно коришћена
Коришћење осталих особина конвенције
3. Јасно и кохерентно изношење садржине.
Јасно изношење садржине
Кохерентно изношење садржине
4. Логично представљење идеје и оригиналност мисли.
Логично представљење идеја
Оригиналност мисли
5. Респектовање норме правилног изражавања.
Правилно изражавање
Коришћење стилских фигура

(30 de puncte)
4 поена
2 поена
2 поена

SUBIECTUL al III-lea
1. Тачно одређивање тематике приповетке.
Тачно одређивање тематике приповетке
Набрајање других књижевности у којима се проналази ова тема

(30 de puncte)
5 поена
4 поена
1 поен

Probă scrisă la limba și literatura sârbă maternă
Barem de evaluare și de notare

3 поена
3 поена
4 поена
4 поена
3 поена
4 поена
4 поена
1 поен

6 поена
8 поена
7 поена
5 поена
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2. Правилно навођење лика везира Јусуфа.
Опис лика везира Јусуфа
Навођење Јусуфове девизе
3. Правилно протумачење мотива одлуке Јусуфа.
Правилно протумачење мотива одлуке Јусуфа
Навођење места где је Јусуф одлучио да гради мости и да се
одужи земљацима
4. Тумачење везирове одлуке.
Тумачење везирове одлуке
Разлози његове одлуке
5. Тачан опис уметничких појединости.
Опис уметничких детаља
Навођење места које приповетка заузима у српекој књижевности

Probă scrisă la limba și literatura sârbă maternă
Barem de evaluare și de notare

3 поена
3 поена
3 поена
1 поен
4 поена
4 поена
5 поена
2 поена

6 поена
4 поена

8 поена
7 поена
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