
Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 
 
 

 

Школска 2018/2019. година  

Књижевна олимпијада 
Школско такмичење ученика основних школа 

 

VII разред 
 

Шифра (или име и презиме): ________________________________________________________________________ 
      Поени: 

1. 

 Пошто се у лирској песми исказује осећање, у њој нема приповедања, већ постоји главни мотив, који 

се на разне начине варира и проширује увођењем нових, сличних или контрастних (супротних) 

мотива. То су споредни мотиви у песми. Груписање тих мотива око главног мотива врши се 

асоцијативно, према основном расположењу песника. Тако настаје: 

а) композициона структура лирске песме;     б) мотивска структура лирске песме;     в) став лирског субјекта.                                         
Заокружи слово испред тачног одговора! 

1 

2. 

На основу понуђеног одломка препознај књижевног јунака, наслов и књижевну врсту дела: 

                                                                                         Среда, 23. фебруара 1944. 
Драга Кети, 
Напољу је дивно време и сасвим сам се опоравила од јуче. Скоро сваког јутра одлазим у собу на тавану, где Петр 

ради, да бих мало проветрила плућа. Са мојег омиљеног места на поду гледам на плаво небо и оголели кестен, на 
чијим се гранама пресијавају као сребро ситне кишне капи, и галебове и друге птице како једре ветром. 

1 

Књижевни јунак:  Наслов дела:   

Књижевна врста дела: 

3. 

Заокружи слово испред одлика народне епске поезије: 

1 

а) развијена фабула;                                                         
б) реално описивање историјских догађаја; 
в) развијање родољубивих осећања;                        
г) приповедање о прошлим догађајима; 
д) казивање у првом лицу. 

4. 

Прочитај следеће стихове па допуни реченицу. 

1 

„Ој, Бога ти, кујунџија Јанко, 
Да ти пошљем малену парицу: 
Сакуј мени в’јенце и обоце, 
А што теби од тога остане – 
Поткуј твога добра коња вранца, 
Нека ти је међу браћом фала!“ 

У посленичким песмама, осим мотива везаних за рад,   

могу се препознати и мотиви 

___________________________ и ___________________________  

лирских народних песама. 

(Наведи врсте лирских песама!) 

5. 

На линијама прецизно напиши врсту стиха коју препознајеш у датим примерима.   

1 

а) „Лепа се Смиља на води  клела:                      
 – Нећу од рода, нећу од мајке.“ 

б) „Састала се четири табора 
на убаву на пољу Косову...“ 

6. 

Бајка „Златна јабука и девет пауница“:       

а) има стереотипан почетак и крај   б) нема стереотипан почетак и крај * в) има стереотипан почетак, али не и крај 
                                 Заокружи слово испред тачног одговора!                                                                          

1 

7. 

Испред имена аутора упиши број којим је означено његово дело. 

1 

__ Милан Ракић 

__ Васко Попа 

__ Владислав Петковић Дис 

__ Милутин Бојић 

__ Стефан Митров Љубиша 

1. „Кањош Мацедоновић“                                                                
2. „Међу својима“ 
3. „Манасија“                                                                            
4. „Симонида“                                                                                       
5. „Плава гробница“ 

8. 

Заокружи слово испред тачних одредница везаних за дело „Живот и обичаји народа српскога“: 

а) дело  је штампано 1864. године 
б) дело  је штампано 1867. године, три године после смрти Вука Стефановића Караџића 
в) дело  је штампано о трошку  Вука Стефановића Караџића  
г) дело  је штампано о трошку народних прилога 
д) дело је издао Вук Стефановић Караџић 
ђ) дело је издала  Вукова супруга Ана Караџић 

1 

9. 
Наведи наслове три  песме Милана Ракића које имају косовску тематику.  

 
1 



 

10. 

У песми „Плава гробница“ песник Милутин Бојић одаје почаст српским ратницима страдалим за време: 

1 
а) Првог српског устанка,  
в) Првог светског рата, 

б) Другог српског устанка, 
г) Другог светског рата. 

Заокружи слово испред тачног одговора! 

11. 

„Кад сватови дођу ђевојачкој кући и сједну за сто онда (по  обичају) отац ђевојачки донесе нову чашу, те из ње 
пију у здравље. Потом ту чашу спреме уз ђевојку и на вјенчању запоје из ње вином момка и ђевојку, и то се зове 
__________________________________________________.  (Вук  Стефановић Караџић, „Српски рјечник“)                                   

На линији напиши речи које недостају! 

1 

12. 

На линији напиши како се зове: 

1 
а) Народна епска песма дугог стиха: 

б) Приповетка фантастичне садржине која увек има срећан крај: 

в) Прича у којој се описује сусрет човека са Богом, ђаволом, свецем, попом, анђелом: 

13. 
Међу понуђеним насловима подвуци делове романа „Хајдук Станко“. 

Грешник         Одметник           Верник        Осветник        Бесмртник          Отпадник 
 

1 

14. 

Најважнија обележја једног јунака – снага, оружје, коњ, верна љуба – без којих он не би био прави 

јунак, зову се:                  а) класични епитети;                  б) епски атрибути;                  в) типични описи.                                       
Заокружи слово испред тачног одговора! 

1 

15. 
Допуни реченицу: Песму „Манасија“ Васко Попа сврстао је у циклус  ____________________________, 

који се налази у збирци                                                                         . 
1 

16. 

У песми „Плава гробница“ лирски субјект се четири пута обраћа царским галијама. Поређај строфе по 

реду, обележавајући их бројевима од 1 до 4: 

1 

а) 
„Стојте, галије царске! На гробљу браће моје 
Завите црним трубе. 
Стражари у свечаном опело нек опоје 
Ту, где се вали љубе!“ 

в) 
„Стојте, галије царске! У име свесне поште 
Клизите тихим ходом. 
Опело држим како не виде небо јоште 
Над овом светом водом!“ 

__ __ 

б) 
„Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне! 
Газите тихим ходом! 
Опело гордо држим у доба језе ноћне 
Над овом светом водом.“ 

г) 
„Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну, 
Веслање умре хујно, 
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну 
Побожно и нечујно.“ 

__ __ 

17. 

 Прочитај одломак из једног књижевног дела. Напиши наслов дела из ког је преузет, име аутора тог 

дела и називе књижевног рода и врсте којем то дело припада. 

– Моја господо! Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас допадох. Ја сам најприје дошао 
до вас, јер нећу да излазим пред дужда него славодобитан, а ви ме лијепо дочекасте! 

1 

Наслов дела: Књижевни род: 

Име аутора: Књижевна врста: 

18. 

А) Препознај врсту риме у строфи Дисове песме „Међу својима”: 

1 

„Скупила си сузе у косе детиње. 
Све вас гледам сада крај гозбе сироте. 
Лице ти се ведри: то душа светиње 
Љуби твоје чело, мој сјајни животе.“ Врста риме: 

Б) Допуни реченицу: Стих који се састоји од дванаест слогова (дванаестерац) са паузом (цезуром) после 

шестог слога, којим је испевана Дисова песма, назива се 

19. 

Одреди које је стилско средство употребљено у подвученим стиховима из збирке „Ђулићи“ Јована 

Јовановића Змаја. 

1 
„Месечина – ал’ месеца нема; 
Моја мила зелен венац снила, 
Пак се мало у сну насмијала – 

Од тога се поноћ засијала.“ 

Стилско средство је: 

а) персонификација  

г) хипербола 

б) градација  

в) контраст 

20. 

Заокружи слово испред низа стилских фигура које се  јављају у подвученом стиху из народне песме. 

1 

„А кад Марко саслушао речи, 
крену Шарца, оде низ Косово, 
добра Шарца врло расрдио, 
из копита жива ватра сева, 
из ноздрва модар пламен лиже.” 

а) ономатопеја, контраст, хипербола 

б) контраст, поређење, епитет 

в) метафора, епитет, хипербола 

                           

Укупно поена: __________ 

 

Прегледао/ла: _______________________________ 
 



 
Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 

 
 

 

Школска 2018/2019. година  

Књижевна олимпијада 
Школско такмичење ученика основних школа 

 

VII разред 
 

РЕШЕЊА 
 

 
 

1. а) композициона структура лирске песме;                                                                         1 

2. а) Ана Франк    б) „Дневник Ане Франк“ / Дневник Ане Франк                в) дневник          1 

3. 

а) развијена фабула                                                        

в) развијање родољубивих осећања                       

г) приповедање о прошлим догађајима 

1 

4. љубавних и шаљивих 1 

5. а) лирски десетерац       б) епски десетерац                                                                                                                      1 

6.  а) има стереотипан почетак и крај                                                                1 

7. 

   4.  Милан Ракић 

   3.  Васко Попа 

   2.  Владислав Петковић Дис 

   5.  Милутин Бојић 

   1.  Стефан Митров Љубиша 

1. Кањош Мацедоновић                                                                

2. Међу својима 

3. Манасија                                                                            

4. Симонида                                                                                       

5. Плава гробница 

1 

8. 

б) дело  је штампано 1867. године, три године после смрти  Вука Стефановића Караџића                                                                                                                              

г) дело  је штампано о трошку  народних прилога                                                                                        

ђ) дело је издала  Вукова супруга Ана Караџић                                                                                                                                                

1 

9. 
Минаре, На Гази-Местану, Симонида, Божур, Јефимија, Кондир, Наслеђе, Напуштена црква 

(било које три песме) 
1 

10. в) Првог светског рата 1 

11. чаша молитвена 1 

12. а) бугарштица        б) бајка             в) легендарна прича 1 

13.  Одметник,     Осветник,    Бесмртник          1 

14. б) епски атрибути 1 

15. 
Песму „Манасија“ Васко Попа сврстао је у циклус Ходочашћа, који се налази у збирци 

Усправна земља. 
1 

16. а) 2     б) 1       в) 4       г) 3 1 

17. 
Наслов дела:  Кањош Мацедоновић   Име аутора: Стефан (Стјепан) Митров Љубиша                          

Књижевни род:  епика                                 Књижевна врста:  приповетка 
1 

18. 

А)  Врста риме: укрштена 

Б) Стих који се састоји од дванаест слогова (дванаестерац) са паузом (цезуром) после шестог 

слога, којим је испевана Дисова песма, назива се александринац. 

1 

19. в) контраст 1 

20. в) метафора, епитет, хипербола 1 
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Књижевна олимпијада 
 

Школско такмичење ученика основних школа 
 

VIII разред 
 

 

 

Шифра (или име и презиме): ________________________________________________________________________ 
Поени: 

1. 
Напиши значење следећих речи из песме 

„Женидба Милића Барјактара“: 

гиздав – 

1 
зазор – 

даворије – 

калпак – 

2. 

Подвуци бића која су се нашла на путу ка кући после обиласка салаша у бајци „Немушти језик “: 

зец        коњ        змија        петао        жена        пас        кобила 
 

1 

3. Најмања тематска јединица у књижевном делу зове се 1 

4. 

Како се зове народна балада коју је 1774. штампао Алберто Фортис латинским словима и у 

италијанском преводу, па је Гете превео на немачки језик 1789. године, а тек онда Вук Караџић 1814. 

штампао у Србији на српском језику? То је                                                                                              . 
1 

5. 

Архаизми су:  
 

а) речи које припадају једној групи, средини и неформалној скупини; 
 

б) речи које још увек нису у потпуности постале део активног говора; 
 

в) застареле речи које се више не употребљавају или се ретко користе у данашње време. 
 

Заокружи слово испред тачног одговора! 

1 

6. 

Напиши на линијама назив песама из којих су наведени стихови: 

1 

а) „Не може се царство задобити  
на душеку све дуван пушећи.“ 

б) „Рани сина, пак шаљи на војску  
Србија се умирит` не може...“ 

в) „Ману сабљом о`сијече им главе,  
обојицу тури у Бојану...“ 

7. 

Одреди називе звучних стилских фигура у следећим стиховима:  

1 
а) „ Са грмљавином страшном кидају;  
разумећеш их срцем страшљивим...“ 

б) „ И само дотле, до тог камена,  
до тог бедема...“ 

8. 

Напиши назив врсте лирске песме на основу података.  

У овој песми лирски субјекат износи тешку судбину подређених и угњетених друштвених 
слојева. Таква песма зове се                                                                                                   песма. 

1 

9. 

 

Стих од 12 слогова са цезуром после шестог слога зове се  _________________________________________ или 
 1 

Стих који је без риме и неједнаке дужине зове се 

10. 

Повежи врсту карактеризације са књижевним ликом ( једна врста је вишак): 

1 
етичка (морална) ____  
говорна (језичка) ____  
психолошка ____  
социјална _____ 

а) Фема 
б) Пилипенда 
в) Симан 



 

11.  

Шта имају заједничко следећа дела: 

1 

а) „Бој на Мишару”, „Стари Вујадин”, „Смрт Мајке Југовића”: 
 

б) „Плава звезда”, „Небо”, „Светли гробови”: 
 

в) „Крвава бајка”, „Међу својима”, „Бисерне очи”: 
 

г) „Избирачица”, „Ромео и Јулија”, „Покондирена тиква”: 
 

12. 

Особине лирске поезије су (подвуци тачне одговоре): 

развијена фабула,             субјективност,             сажетост израза,             музикалност, 
 

приповедање о јунацима и догађајима,             објективност. 
 

1 

13. 
Само један од јунака није лик из романа „Поп Ћира и поп Спира“. Прецртај његово име! 
 

АРКАДИЈЕ        СИДА        МЕЛАНИЈА        БЕКИЋ        ПЕРА        ШАЦИКА 
 

1 

14. 

Наведи називе књижевнонаучних врста којима припадају следећи одломци: 

1 
а) „Рођен сам у Лозници, у Јадру, на Михољдан 1865. Отац ми се звао Тодор, а мајка Марија.“ 
 

б) „Родио се у нахији пожаревачкој, у селу Добрињи. У младости је био хајдук неко вријеме....“ 
 

15. 

Присети се поделе на књижевне родове и врсте, па у сваком понуђеном низу прецртај по један 

сувишан назив: 
 

а) обредна песма, обичајна песма, шаљива песма, мисаона песма, посленичка песма 
 

б) бајка, роман, басна, приповетка, трагедија 
 

в) комедија, дијалог, радио-драма, трагедија, драма у ужем смислу 
 

1 

16. 

Заокружи називе песама које је Вук Караџић записао од Тешана Подруговића: 
 

а) „Бој на Мишару”   
б) „Женидба Душанова”   
в) „Бановић Страхиња”   
г) „Цар Лазар и царица Милица”   
д) „Диоба Јакшића” 

 

1 

17. 

Да ли је  постојала могућност да се сретну (напиши ДА или НЕ): 

1 

а) Алекса Шантић и Стеван Раичковић –  

б) Радоје Домановић и Добрица Ерић – 

в) Војислав Илић и Стеван Сремац – 

г) Лаза Лазаревић и Ђура Јакшић – 

18. 
Како се зове форма у облику писама у којој се најчешће пише дневник?  

Зове се                                                                                                 форма. 
1 

19. 

У делу „Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића, владика Његош даје коментар: „Црногорци не 
љубе ланце.“ Који одговор даје информацију шта је тај свети предмет (заокружи га)? 
 

а) У Цркви Светог Петра као посебна светиња чува се ланац којим је Свети Петар био везан у Јерусалиму. 
б) То је онај ланац што је у нашем народу познат као Часне вериге и слави се у црквеном календару. 
в) Тај ланац чува се као светиња под кључем и показује само важним личностима.  
 

1 

20. 

Прочитај следећи дијалог, па напиши име Пилипендиног саговорника: 
 

– А, јадан Пилипенда, смрзну ли се? 
– Валај, да хоћу да се укочањим овђе, насред пута, не бих зажалио! 
– А јадан, а што ти... а што се ти не би уписао? 
 

Пилипендин саговорник је  

1 

 

Укупно поена: __________                                          

 

Прегледао/ла: _______________________________ 



Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 

 

 

Школска 2018/2019. година  

Књижевна олимпијада 
Школско такмичење ученика основних школа 

 

VIII разред 
 

РЕШЕЊА 
 

1. 
Напиши значење следећих речи из песме 
„Женидба Милића Барјактара“: 

гиздав – накићен 

1 
зазор – срамота или страх 

даворије – песма 

калпак – капа 

2. коњ, жена, кобила 1 

3. мотив 1 

4. „Хасанагиница“ 1 

5. в) застареле речи које се више не употребљавају или се ретко користе у данашње време 1 

6. 

а) „Почетак буне против дахија“ 
б) „Бој на Мишару“ 
в) „Три сужња“ 

1 

7. 
а) алитерација 
б) асонанца 

1 

8. социјална песма 1 

9. 
Симетрични дванаестерац или александринац. 
Слободан (стих). 

1 

10. 

-  етичка ( морална) – б) Пилипенда; 
- говорна ( језичка) – а) Фема; 
- социјална – в) Симан 

1 

11.  

а) народне епске песме; 
б) мисаоне (рефлексивне) песме; 
в) лирске (ауторске) песме; 
г) драме ( драмски род) 

1 

12. субјективност, сажетост израза, музикалност 1 

13.  БЕКИЋ 1 

14.  
а) аутобиографија 
б) биографија 

1 

15.  

а) мисаона песма 
б) трагедија 
в) дијалог 

1 

16.  
б) Женидба Душанова 
г) Цар Лазар и царица Милица 

1 

17.  

а) не 
б) не 
в) да 
г) да 

1 

18.  Зове се епистоларна форма. 1 

19.  
а) У Цркви Светог Петра као посебна светиња чува се ланац којим је Свети Петар био 
везан у Јерусалиму. 

1 

20. Пилипендин саговорник је Јован Кљако. 1 
 

 
 


