
РЕШЕЊА (IV разред) 

Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање 

1. Васко Попа – Кора                           

Десанка Максимовић – Тражим помиловање              

Бранко Миљковић – Ватра и ништа                     

Миодраг Павловић  –  87 песама                     

Стеван Раичковић –  Камена успаванка                      

Сви тачно 

спојени парови 

носе 1 бод. 

2. Полилог 

Као тачни прихватају  се и одговори дијалог, 

унакрсни разговор. 

1 бод 

3.  експресионизам 1 бод 

4.  Како упокојити вампира, 

Златно руно, 

Беснило, 

Атлантида. 

Све тачно 

подвучено носи 1 

бод. Уколико је 

подвучено нешто 

погрешно, а 

остало тачно, 0 

бодова. 

Уколико ученик 

подвуче више од 

четири наслова 

одговор се не 

признаје. 

5. Само једном она застаде да их уразуми, вичући  

да је нечиста. 

(Признаје се и други, адекватан ред речи у 

реченици.) 

1 бод 

6.  в) Миодраг Павловић 1 бод 



7. 1. б) Јеванђеље по Матеју 

2. интертекстуалност 

Оба тачна носе 1 

бод. 

8.  Никола 1 бод 

9. Између нас је увек било тако: кад је нема као да се 

заиста никад, никад више неће појавити, а кад је ту, 

онда је присутна тако као да је то најприроднија 

ствар на свету и као да ће довека и без промене 

остати ту. 

 

,,Д(ј)евојка бржа од коња” 

Све тачно носи 1 

бод. 

Уколико ученик 

подвуче више од 

једне 

реченице,одговор 

му се не признаје. 

10. Хипербола 

Као тачан одговор признаје се и  поређење 

(компарација); 

1 бод 

11. Илићев опис природе у контрасту је са његовим 

расположењем. 

1 бод 

Уколико ученик 

подвуче више од 

једне реченице, 

одговор му се не 

признаје. 

12.  Кањош Мацедоновић, С. Митров Љубиша    2  

Јаблан, Петар Кочић  4  

Сеобе, Милош Црњански   3 

Бој на Косову, Љубомир Симовић  1 

Све тачно носи 1 

бод. 

13. в) наука која се бави знаковним системима 1 бод 

14. Палимпсест је рукопис написан преко претходно 

обрисаног текста. 

(Признају се и другачије написане реченице, чији је 

1 бод. 



смисао исти.) 

15. ,,Употреба човека”, 

Александар Тишма, 

психолошки (савремени, модерни) роман са ратном 

тематиком. 

Све тачно носи 1 

бод. 

Признаје се само 

пуно име и 

презиме писца. 

16. (на)здравица 1 бод 

17. структуралистичка метода – Јуриј Лотман; 

филозофска херменеутика – Мартин Хајдегер; 

метода интерпретације   – Волфганг Кајзер; 

психоаналитичка метода  – Нортроп Фрај.                                         

Три и четири 

тачно спарена 

носе 1 бод. 

18. а) Бранко Миљковић 

б) Албер Ками 

Оба тачна носе 1 

бод. 

Признају се само 

пуна имена и 

презимена 

писаца. 

19. в) дочарају амбијент опонашањем звукова из 

природе 

1 бод 

20. женска (рима) 1 бод 

 

 

 


