Предлог тема за матурски рад из српског језика и књижевност
за школску 2021/2022.

1. „Ујка Вања“ – драма касно спознате промашености властитог живота
2. Митке и његов карасевдах (узрок и начин његовог испољавања)
3. Сантијагова борба у делу „Старац и море“
4. Мотив фаталне лепоте (Фата/Софка)
5. Родољубље у песми „Плава гробница“
6. Моралне дилеме Раскољникова
7. Живот није апсурд, Мерсо!
8. „Правда је као здравље, мислиш о њој тек кад је нема“ М. Селимовић
9. Породична драма у роману „Корени“
10. „Између људи у касаби и овог моста постоји присна, вековна веза“ И. Андић
11. Соња Мармеладова између хришћанске и грађанске етике
12. Судбине умних, племенитих и осећајних људи у тоталитарним и нехуманим
системима ( „Проклета авлија“, „Хамлет“, „Дервиш и смрт“ )
13. Љубав као вечна инспирација у књижевним делима
14. Пријатељство и издаја у роману „Дервиш и смрт“
15. Сан о лепом у роману „Сеобе“ М. Црњанског
16. „Странац“ А. Камија као метафора људске отуђености
17. Најлепше речи српског језика
18. Понекад је све што некоме треба нечија рука за држање и срце за разумевање
19. Лепа реч и добра дела чине овај свет бољим местом за живот
20. Модерне технологије, виртуелна стварност и мој свет
21. Моја генерација у моралним искушењима данашњице
22. Срећна будућност не долази сама, њу треба освојити
23. Слушати пој славуја у зору, под својим небом, са препуним срцем на длановима,
дар је живота
24. „Домовина, то није мртва груда која нас гвозденом руком веже“ Д.
Васиљев

25. Ми немамо времена за губљење, и, немајући времена грабимо се за своју срећу
26. „На човеку треба да је све лепо; и лице и тело и одело и душа“ (Чехов)
27. „Смишљам свет, издање друго...поправљено“ Вислава Шимборска
28. „Остајте овде! Сунце туђег неба неће вас гријат, ко што ово грије“ А. Шантић
29. Не одустајте од себе, немате где
30. Не знам где идем, али бих волела да видим неке људе тамо
31. „Да ли ћу моћи
На овом непочин-пољу
Да ти подигнем шатор од својих
дланова“ В. Попа
32. Храбрима срећа додаје руку

