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УПУТСТВА ЗА РЕШЕЊЕ И БОДОВАЊЕ 
 

РАЗУМЕВАЊЕ ТЕКСТА 
 
Упутство за решење даје могуће одговоре, а може се примити свако адекватно решење. 
 
Ово је одломак из есеја Исидоре Секулић „О даху, па слуху и виду у поезији 
Његоша и Лазе Костића. Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања! 
 

ВИД И СЛУХ 
 

 Вид и слух. Неко види слике, неко чује звуке, док исто гледају и слушају, и мисле да на исти 
начин гледају и слушају. Вид је важнији од слуха, кажу једни, ако их питањем неким изазовете да нешто 
кажу. Слух је далеко важнији од вида, кажу други. Француски песник Сипервиел има стихове: 
 
Ако хоћеш да знаш где ти је пут, 
Затвори очи, и слушај ... 
 Од самога почетка редак је случај да би ова чула била једнако снажна или развијена, једнако 
наклоњена да се вежбају и утаначавају. Међу људима, једни су од рођења гледаоци, други слушаоци. 
Репрезентација двојих чула на лику човекову већ истиче разноликост. Очи се одмах упадљиво запажају, 
оне су пластичне, имају боју, крећу се, обрћу понекад и сувише (није ли се Матавуљ, одличан Француз, 
затрчао и узео из француског језика фразу, ваљати очима, rouler les yeux, да каже оно што ми кажемо: 
колутати погледом. Али, визуелно врло обдарени Матавуљ није много погрешио). Очи одлучују о 
изгледу и лепоти човека. Очи су спољашње индивидуалисане и конкретне, чула врло чулна, и обично је 
врло чулан човек који пре свега очима живи. „Очи му играју на зејтину“ – то јест, погледи клизе а траг је 
масно светлуцав. Спољашњи део уха, ушна шкољка, има понекад доста леп и некако скромно умиљат 
облик, али нема никакву егзистенцију. Унутрашње ухо послује са говором, музиком, певањем, дахом, 
дакле са појавама које немају спољних облика, аморфне су. Као што су, пазите, све наше велике радости 
и емоције аморфне (високе радости, успут речено, не би за то требало никада спајати са новцем, оштро 
обележаваним по облику, боји, имену). Али ако су велике емоције аморфне за вид, имају оне 
спиритуалне своје егзистенције, везане, тајанствене, само за дах и слух. 
 Још о оку пре слуха. Око је врашко чуло, дрско, најчешће самопривилегисани животни орган. 
Удева се око у све, и цео боговетни дан, и види и у мраку. Памћење му је одлично: радознало, дрско, 
уочљивост је страшан метод очију. Око нема директне везе са говором, али оно само говори и ћути са 
пакленим елоквенцијама или немуштинама, како му је воља. Сасвим како хоће, очи су присутне или 
одсутне, и ако су отворене. Оком се човек смеши или љути, оком плаче искрено или лажно, како хоће, а 
може све што хоће. Око је прави глумац. Приповедачи који су визуелно врло осетљиви, визуелно добро 
памте, махом имају много глумачкога у себи: гримасирају, рукама говоре, сваки час се огледају у 
огледалу, боље казују причу него што је пишу. Лаза Костић је волео да прави сцену. По Фрушкој гори 
лута драмска његова силуета. Очи у Лазе Костића су волеле да задивљују, да заповедају, или да никога 
не виде. Његошеве очи су тамне, тужне и гњевне. Његове очи су мислиле да је све зло утекло у Црну 
Гору, у којој он влада, али не може све да савлада. Око Његошево и данас старешинствује, влада. Око 
његово греје, мази, али оно може да гони, да презире, да мрзи. 
 Но, око, тај увек отворени излог у који свако загледа, и који све прима, има врло племениту 
функцију кад се затвори. Будно, тек спусти капке, и онда, или не види, или види више него кад је 
отворено. Жан Жироду има стихове: 
 
Да би видела цео свет 
Заклопи очи, Ружо ... 
 ... Од органа човекова за слух не види се ништа суштинско. Као при гласноговорнику труба и 
шешир, види се само шкољчица, сабирач таласа и садржитељ нарочитих живаца. Ушне шкољке и 
животиње су покретне, сигнално покретне, стресају се, прате њисак, врисак, скок, злочин који се код 
животиња не зове тим именом. Пантер фотографисан у моменту кад у шуми раскида жртву, има 
згужване ушне шкољке. Зашто? Слух наш је утекао дубоко у главу, близу, сасвим близу центру живота и 
свести ... 
 Слух се никада не одмара, он је вечна несаница у лубањи човековој. У најдубљем сну, слух 
човеков је на стражи. Дубока несвест се најпоузданије оцењује – учили су нас лекари у болници за време 
рата – ако рањеника гласно позовемо његовим именом или именом његове отаџбине. Свест, та највећа 
тајна и загонетка човекова, застрепи и изнемогли рањеник чује, и говором проговара. Слух је врста 
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физичке и метафизичке станице у нама. Око види светлуцање звезда, ухо чује тишину васионе или 
шушањ звезда. 
 
Слух, са меморијом највећи је усамљеник у човеку, најотменија ћуталица у човеку. Ћутање, то јест говор 
у глави, чује и разуме само слух или дах. Библиотеке, музеји, рушевине, радионице песника и уметника, 
то су храмови ћутања и дахова. У тим храмовима вид и слух се укрштавају, здружују, срошавају колико 
је игда могућно ... 
 
 

1. Да ли има – у важности чула – разлике између вида и слуха? Упоредите 
уметничка дела, напр. слике и музичке композиције! 

 
Оба чула су од једнаке важности, једни тврде да је вид важнији, а за друге слух. 
Музичар на неки начин „види“ симфонију, а сликар „чује“ звук фигура, пејзажа ... 
 

3 бода 
 

2. Како ћете објаснити стихове француског песника? Како се то огледа у 
свакодневном животу? 

 
Затвореним очима лакше концентришемо јер нас разни гласови оријентишу, а исто се 
доживљава и у свакодневном животу, ако желимо да дочарамо неки призор, успомену, 
често склопимо очи. 
 

3 бода 
3. Шта је разлика између визуелног и аудитивног типа човека, напр.у учењу? 

 
 
Визуелни тип лакше учи читајући текст, гледајући слике и цртеже, док аудитивни 
лакше схваћа слушајући наставниково излагање или уметничко казивање. 
 

1 бод 
 

4. Шта значи Матавуљева фраза – преузета из француског – „ваљати очима“? 
Шта значи „колутати погледом“? „Очи му играју на зејтину“ ? 

 
Погледи клизе лево-десно, човек је у стању да у исто време види више ствари. 
 

2 бода 
 

5. О чему сведочи дословно преведена мађарска пословица: Очи су огледало 
људске душе? 

 
Очи су врло чулне и изражајне, посматрајући очи и поглед неког човека ми можемо да 
наслутимо његове унутрашње особине. 
 

2 бода 
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6. Како Исидора Секулић разликује или упоређује спољашњи изглед ока и 
уха? 

 
Очи се одмах упадљиво запажају. Имају боју, облик, оне одлучују о изгледу човековог 
лица. Спољашњи део уха нема толику егзистенцију. 
 

2 бода 
 

7. Списатељка каже: „Уочљивост је страшан метод очију“. Како ћемо ово 
тумачити? 

 
Оно што видимо остаје нам у памћењу. Очима се изражавају емоције: радост, туга, 
тајанственост, љубав, мржња ... 
 

2 бода 
 
 
 

8. Око нема директне везе са говором, као уво. Ипак, ми можемо очима да 
изразимо неке мисли, осећања. Како? 

 
Мимиком, плачем, изразом радозналости, склопљеним очима или подигнутим обрвама, 
смехом ... 
 

2 бода 
 

 
9. Шта сазнајемо о очима Лазе Костића? Какве су Његошеве очи? 

 
Лаза Костић је имао „глумачке“, то јест врло изражајне очи. Он је очима волео да 
задивљује, да заповеда, да изводи сцену. Његошев поглед је забринут, тужан, 
замишљен као и његова мисаона поезија. 
 

2 бода 
 

10. Каква је веза између говора и слуха? Зашто нам је слух неопходан? 
 
Да бисмо могли комуницирати, морамо чути саговорника. Слух нас упућује и на разне 
опасности. 
 

2 бода 
 

11. Има ли ухо и слух естетску улогу или функцију? 
 
Има лепих и мање лепих ушију, али то није тако упадљиво као код очију. Естетска 
функција слуха је важна напр. при слушању музике. 
 

2 бода 
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12. Да ли је тачно да се слух никада не одмара? Напр. у сну, у несвести ... Којим 
примером тврди ово списатељка? 

 
Слух је „на стражи“ и у најдубљем сну. Пример рањеника, ако му се обратимо именом 
или именом његове домовине. Према научним истраживањима и човек у несвести чује. 
 

2 бода 
 

13. Како се доводи у везу човековог метафизичког стања вид и слух? Шта 
значи „метафизичка“? 

 
Око види звезде, а уво чује тишину васионе или шушањ звезда. Метафизички: 
натприродни, натчулни, ван граница искуства. 
 

2 бода 
 
 
 

14. Ћутање је названо метафором: „највећи усамљеник у човеку“. Зашто су 
уметничке установе и радионице „храмови ћутања“? Како се здружују вид 
и слух у овим храмовима? 

 
Ћутање је говор у глави, тј. говор са собом. У поменутим установама се вид и слух 
здружују на тај начин да једнако доживљавамо виђено и слушано. Напр. оперска 
представа. Те установе Исидора Секулић назива храмовима, где се одаје поштивање 
величанствености. 
 

3 бода 
 

 
ОД ДАТИХ ЗАДАТАКА ТРЕБА ДА ИЗАБЕРЕТЕ И РЕШИТЕ ЈЕДАН 

 
 
Оцењивање састављања текста 
 
Упутство за оцењивање даје само у одредницама садржајне компоненте решења који се 
очекују од ученика. Може се примити свако добро решење, иако одступа од датих 
одредница. 
 
 
ПРАВОПИС И РУКОПИС 
 
Правопис се оцењује према матурском упутству који је на снази. Наставник подвлачи 
ортографске грешке, затим према упутству одређује укупни број бодова за правописне 
грешке. 
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ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ТЕКСТА 

ИЗЛАГАЊЕ САДРЖАЈА КОМПОЗИЦИЈА 
ТЕКСТА КВАЛИТЕТ ЈЕЗИКА 

- схватање и 
интерпретација теме, 
осврт на уводни текст, 

- језичка и књижевна 
образованост, 
информисаност, 
афинитет за уочавање 
проблема, цитирање, 
аргументација 
тврдњи, 

- лични однос према 
теми, заузимање 
става, 

- спознаје о свету, 
култура мишљења 

- адекватност 
жанровским 
елементима текста, 

- рашчлањивање, 
кохерентна структура 
текста, 

- размерност 
композиције, 

- одржавање 
прописаног обима 

- сигурно знање 
стандардног језика, 

- адекватна и разнолика 
употреба речи, стил 
који је у складу са 
одређеним задатком, 

- јасно, суштинско и 
егзактно излагање, 

- течно састављање 
реченица и текста, 

- читак, уредан рукопис 

 
 
АРГУМЕНТАЦИЈА 
 
Аргументујте о препоруци италијанских стручњака о методу учења. Заузмите 
лични став и позивајте се на сопствена искуства! 
/Минимално 500 речи / 

 
Скица за учење 

 
Најбоље је у грубим цртама знати све него детаљно само о неким темама. – Подвлачење у другом 

читању 
 

За успех у учењу веома је важно подвлачење делова текста који су суштина онога што би требало знати, 
а савет је да се то подвлачење започне тек у другом читању уџбеника. Ово су прва два основна правила 
која препоручују италијански стручњаци студентима. 
Постоје још два основна правила. 
Веома је важно одредити унапред време расположиво за припремање испита, а на основу тога планирати 
број страница за учење сваког дана. Ова проста операција отклања финално мучење и очајање због 
временског теснаца. Веома често вам се догоди да приликом последњег читања не стигнете до завршног 
поглавља а време је „исцурело“. Шта чинити тада? Не започињите понављање од почетка, без обзира 
што сте свесни класичне „рупе“ у свом знању. Неће вам користити ако знате перфектно хунске ратове, а 
онда на професорово питање које су политичке последице тих ратова, правите драмску паузу у којој се 
показује ваше незнање. Ако желите да се „суочите“ без стреса са испитом, боље вам је да поново пређете 
цео програм, али селективно, тако да у грубим цртама знате све. Довољно је поновити и поново 
прочитати оно што је раније подвучено и што садржи суштину градива. Тако се запамти минимална 
„скица“. 
Најзад, белешке у току једне лекције помажу меморији у фази понављања и, првенствено, чувају 
концентрацију. Зато најпре одредите за које предмете вреди прибећи овом „лукавству“. А да не бисте 
изгубили нит, пишите сажето и битне ствари, али без употребе компликованих скраћеница. Важно је 
дакле, поново читати и комплетирати белешке сваког дана подацима, још док је памћење свеже. 
 

(Танјуг) 
 
 
 
Од ученика се очекује да 
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- Докажу да ли се слажу са садржајем текста или не; 
- Помаже ли подвлачење текста или омета у разумевању целине; 
- Да ли је умесно накарађивати листове књиге подвлачењем; 
- Да ли је то у складу са поштивањем књиге? 
- Уџбеник и радна свеска као помагало у учењу одступа од овог принципа? 
- Предност разумевања целине или „бубање“ подвучених делова? 
- Функција бележака на часу; 
- Методи учења разних предмета; 
- Учење напамет. 

 
Ученик, по могућности, треба аргументовано да докаже на који начин учи најлакше. 
Може се, евентуално, служити текстом Исидоре Секулић за разумевање текста. 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА СА ДАТОГ АСПЕКТА 
 
Андрићеви мостови. Мост као спона између векова, предела и људи у његовом 
роману „На Дрини ћуприја“ 
/Минимално 500 речи / 

 
„... И тако ћу до краја живота, невиђено и потајно, ипак прећи суђену дужину вишеградске стазе ...“ 
 

(Иво Андрић) 
 

„ ... Мостови су послужили уметнику да нас одведе у прошлост, и да, проживљавајући величину и 
трагедију везира потурице Мехмедпаше Соколовића, обнови и уметнички обогати слику прошлости и 
судбина. У далеким и дубоким временима огледају се лукови моста али и патње и удеси људи кроз сву 
динамику умирања и рађања генерација.“ 
 

(Милосав Мрковић) 
 

 
Од ученика се очекује мотивски приступ роману. 
Мотив моста у Андрићевим делима. 
 

- Централна „личност“ романа – камени мост на Дрини; 
- Везивање моста за судбину читавог низа људских генерација; 
- Присна, вековна веза између моста и живота људи у касаби; 
- Постанак моста; патње људи и болне успомене везира Соколовића; 
- Социјална невоља људи који су под терором подизали мост. 

 
О лику везира Соколовића ученик не треба да пише детаљно, једино о његовим 
успоменама  прелаза преко Дрине. 
- Одлука великог везира да „премости стрме обале и злу воду међу њима ...“; 
- Живот касабе потчињен мосту који одолева свим друштвеним и природним 
стихијама; 
- Туђинске владавине повезане са мостом; 
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- Напр. за време турске владавине он је крваво губилиште; 
- Понека интимна људска драма на мосту; 
- Мирна времена: седељке касаблија на мосту; 
- Појава железнице и функција моста; 
- 1914. година: минирање моста „срце му је пукло кад је осетио да се руши оно што је 
било темељ његовог живота. 
 
Општа идеја, пишчева мисао о животу, о човеку и његовој судбини кроз симболику 
моста. 
 
 
 
 

 
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 

 
Традиције и прошлост изражене у српској поезији модерним поетским 
могућностима. Упоредите осећање и средства изражавања родољубља у песми 
Милана Ракића и Вељка Петровића! Посветите пажњу метафори „мати“ у једној 
и у другој песми! 
/Минимално 500 речи / 

 
Милан Ракић 

 
НА ГАЗИ-МЕСТАНУ 

 
Силни оклопници, без мане и страха, 
Хладни к’о ваш оклоп и погледа мрка, 

Ви јуристе тада у облаку праха, 
И настаде тресак и крвава трка. 

 
Заљуљано царство сурвало се с вама ... 
Кад олуја прође врх Косова равна, 
Косово постаде непрегледна јама, 

Костурница страшна и поразом славна. 
 

Косовски јунаци, заслуга је ваша 
Што последњи бесте. У крвавој страви, 
Када труло царство оружја се маша, 

Сваки леш је свесна жртва, јунак прави. 
 

Данас нама кажу, деци овог века, 
Да смо недостојни историје наше. 
Да нас захватила западњачка река, 
И да нам се душе опасности плаше. 

 
Добра земљо моја, лажу! Ко те воли 
Данас, тај те воли, јер зна да си мати, 
Јер пре нас ни поља ни кршеви голи 
Не могоше ником свесну љубав дати! 

 
И данас кад дође до последњег боја, 

Неозарен старог ореола сјајем, 
Ја ћу дати живот, отаџбино моја, 

Знајући шта дајем и зашто га дајем! 
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Вељко Петровић 

 
СРПСКА ЗЕМЉА 

 
Ово је земља бурјана и драча, 

ово је земља подлих сунцокрета, 
ово је земља пијанки и плача 
и легло врапца који ниско лета. 
Ово је земља бурјана и драча. 

 
Ово је земља гнојна, здрава, јака, 
ал’ на њој само штир високо ђико. 
Ово је земља чмалих пупољака, 
плодове чије не окуса нико. 

Ово је земља гнојна, здрава, јака. 
 

Ово је земља каснога цветања, 
ово је земља мразева прерани’, 
ово је земља где се много сања, 
а бербу мисли туча потамани. 
Ово је земља каснога цветања. 

 
Ово је земља отрована крви, 

корење гдено крепког дуба труне, 
орлови гину, а благују црви, 

где се ил’ када ил’ паклено куне. 
Ово је земља отрована крви. 

 
Ово је земља проклета, ал’ моја; 
маћеха моја, моја мати драга; 
о, ја те мрзим, јер те нико к’o ја 
не љуби тако, моја мати драга! 

О, ти си земља проклета, ал’ моја! 
 
Поетске и садржајне паралеле: 
 
Насупрот неким песимистичким изразима обе песме певају о неуништивој снази народа 
и нераскидивој повезаности са родном земљом. 
 

- Косовска епопеја као неисцрпиво врело српског родољубивог песништва: код 
Ракића изречено, а у песми Вељка Петровића да се наслутити; 

- Ракић духом савременог, модерног песника оживљава подвиге косовских хероја; 
- У име читаве своје генерације демантује „западњачки“ утицај у осећањима 

према отаџбини; 
- Пева о несебичној љубави према домовини као мајци и о свесној спремности на 

сваку жртву; 
 
Контраст и јединствена целина „западњачких“ парнасо-симболистичких слика и 
осећања искреног патриотизма: напр. олуја на Косову, непрегледна јама, костурница, 
западњачка река, мати, кршеви голи ... 
Љубав према историјској, ванвременској отаџбини у песми Вељка Петровића; 

- Доживљавање лепоте, судбине и бурне историје његове родне земље; 
- Родољубље засновано на вери исконске снаге родне груде и њених људи; 
- Домовина – мајка: чести мотив изражавања искрене љубави; Контраст „ ... ја те 

мрзим јер те нико к’о ја не љуби тако, моја мати драга!“, 
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- Песнички изрази реалистички обојени: земља подлих сунцокрета, пијанки и 
плача, земља каснога цветања, чмалих пупољака, мразева прерани’, орлови, 
црви ... 

 
Може се примити свако адекватно решење. 
 
 
 
 Максимални Постигнути број бодова 
Разумевање текста 30  
Састав Садржај 30  
Композиција 10  
Језик 30  
Укупно 100  
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