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

SUBIECTUL I
(45 de puncte)
Кад Турци утом чују шта се ради по Црној Ријеци и разаберу да Вељко нема млого
војске, онда се подигну из Видина неколико стотина Турака и пођу на њега; а кад дођу на
пошљедни конак, па ће као сјутра ударити, онда он скупи све своје момке па им рече:
„Браћо! Ми Турке овде не можемо чекати, јер је њих млого више него нас; већ хајде да ми
ударимо ноћас на њих, па ако их тако збунимо и разбијемо, добро, ако им не будемо могли
ништа учинити, а ми ћемо ноћ на главу па у планину.“ Па онда, подигнувши све своје момке,
отиде те се полако привуку и уђу усред Турака, па уједампут сви оборе ватру из пушака и
стану викати турски: „Бјеште! Разби нас хајдук Вељко!“ Турци се од пуцњаве и од вике онако
иза сна смету, а коњи им се још изоткидају па ударе преко логора и преко њих; и тако Турци
побјегну, који пјешице, који бос, који гологлав, а сам логор оставе Србима.
1) Напишите наслов и аутора овог текста.
3 поена
2) Који су догађаји из Првог српског устанка о којима прича Вук Караџић?
3 поена
3) Шта је хајдук Вељко тражио од Совјета?
3 поена
4) Које су особине красиле хајдук Вељка.
6 поена
5) Како је Вељко успео да разбије многобројне Турке код Црне Ријеке?
6 поена
6) Којим се ратним лукавством послужио?
7 поена
7) Пажљиво прочитајте горњи одломак и испричајте како су страх и пометња. Турака били
тако велики да нам изгледају смешни.
5 поена
8) Објасните значење следећих израза: „десетак-петнаест душа“, „ноћ на главу“, „оборе ватру“.
7 поена
9) У књижевном делу «Житије хајдук Вељка» Вук Караџић описује живот и рад хајдук-Вељка
Петровића, легендарног јунака из времена Првог српског устанка, истичући његову
храброст и јунаштво у борби против турских насилника. Напишите како се назива ова
књижевна врста.
5 поена
SUBIECTUL al II-lea_
(45 de puncte)
Кад чују остале субаше по Црној Ријеци шта је било од овога бега у Подгорцу, одмах сви
побјегну у Видин и остале околне градове и вароши, а Црну Ријеку оставе Вељку.
1) Поделите горњи текст на реченице.
2) Одредите независне реченице у горњем одломку.
3) Пронађите зависне реченице у наведеном тексту.
4) Одредите падеже следећих речи: бегови, Вељку.
5) Одреди број и лице следећих речи: чују, оставе.
6) Одреди глаголско време наведених речи из вежбе бр. 5.
7) Одредите број и род следећих речи: субаше, вароши.
8) Одреди синтактичку улогу у реченици ових речи: одмах, у Видин.
9) Објасни употребу правописних знакова у горњем тексту.
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