
Школска 2020/2021. година
Окружно такмичење ученика основних школа

Књижевна олимпијада

VIII разред

Шифра: ________________________________________

1. Подвуци називе два локалитета који се помињу у приповеци „Пилипенда” Симе
Матавуља.

                 Попово поље    Динара     Дубровник    Петрово поље    Пријепоље 

2. У ком лицу се приповеда у следећем одломку? 

Истог  тренутка  је  био  свестан  грешке,  али  прекасно.  Када  су  погледали  на
пропланак, стада више није било. 

Приповедање је у _______________ лицу.

3. Одреди  и  напиши  на  линијама  која  су  три  језичкостилска  средства  (стилске
фигуре), осим асонанце и алитерације, употребљена у следећем примеру из текста
„Кроз мећаву” Петра Кочића.

     „Високе  оморике под тешким ињем стадоше се  лагано  њихати и  повијати
шкрипећи и збацујући са себе пуне прегршти снијега.”
_______________________  ______________________   _______________________ 

4. Како се назива приповедање којим се представља догађај или доживљај који се 
одиграо пре тренутка радње у којем се саопштава (као у следећем примеру из 
приповетке „Кроз мећаву” Петра Кочића)? Тачан назив напиши на линији.

     „И једног кобног дана – добро се он сјећа – ненадно се дигоше врући планински 
вјетрови, погнаше и завитлаше млаку прашину у ковитлац, расипљући је по 
торовима, стајама и њивама његовим.”
                            _______________________________________ 
                                     (прецизан назив типа приповедања)

5. Одреди  значење  подвучене  речи  у  стиховима  из  Горског  вијенца Петра  II
Петровића Његоша. Заокружи слово испред тачног одговора.

„Пучина је стока једна грдна
  Добре душе кад јој ребра пучу”
а) војни пук
б) народ
в) отворено море



6. Међу понуђеним насловима народних епских песама подвуци наслове три песме
које је испевао Тешан Подруговић.
Женидба Душанова     Почетак буне против дахија     Бој на Мишару

Цар Лазар и царица Милица     Марко Краљевић и Муса Кесеџија

7. Међу понуђеним, подвуци име оног књижевног лика који се не помиње у 
приповеци „Све ће то народ позлатити” Лазе Лазаревића.

Благоје казанџија   Танасије Јеличић    друг Јоле    Стево практикант   Кљако

8. Пажљиво прочитај завршну строфу песме „Отаџбина” Ђуре Јакшића, па одговори 
на захтеве.
     Ал један израз, једну мисао
     Чућеш у борбе страшној ломњави
    „Отаџбина је ово Србина!...”

А) Прецизан назив врсте стиха је: _______________________________.

Б) Назив врсте строфе од три стиха је:
    а) терцина;   б) терцет;   в) тријада;   г) терца.
          (Заокружи слово испред тачног одговора.)

9. На линији напиши назив главног мотива који одређујеш у следећем примеру из 
дела Писма из Италије Љубомира Ненадовића.

     „Лепа је алпијска зора, али је лепша зора неапољска. Ја нећу кушати да је 
опишем, јер она је пуна неописивог чара и нежности; она је пуна поезије и 
љубави.”
                                          _______________________________ 
                                                  (назив главног мотива)

10
.

Допуни следеће „једначине” именима која недостају.

а) Пријезда : Јелица = Дмитар : _____________________ .

б) Ромео : Јулија = Милић Барјактар : _____________________ .

11
.

На основу следећег описа одреди о ком је писцу реч, па његово име и презиме
напиши на линији.
     Један је од највећих мајстора форме у српској поезији. Заједно са Шантићем у
Мостару је оформио књижевни круг и покренуо часопис  ,,Зора”.  Био је активан
дипломатски  службеник  (од  1910.  године).  Други  светски  рат  затекао  га  је  у
Сједињеним Америчким Државама, на месту амбасадора. Његови посмртни остаци
су, након готово шест деценија после смрти у Америци, пренети у родно Требиње.
Иза себе је оставио неколико књига песама, путописне и филозофске прозе.

                            ________________________________________ 
                                               (име и презиме писца)



12
.

Пажљиво прочитај следеће тврдње, па заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а 
слово Н ако је тврдња нетачна.

а) Ђура Јакшић и Јован Јовановић Змај су били песници – романтичари.  Т   Н

б) Симо Матавуљ је аутор дела „Кањош Мацедоновић”. Т     Н

в) Цар Мурат је један од седам дахија београдског пашалука. Т     Н 

13
.

Руководећи се знањем о књижевним родовима, међу понуђеним насловима 
подвуци уљеза.

Поп Ћира и поп Спира   Мали Принц   Покондирена тиква   Мртво море
.

14
.

Одреди врсту риме која је заступљена у следећем примеру. Заокружи слово испред 
тачног одговора.

„Тамо Дунав
  Злата пун,
  Онде трава,
  Овде жбун.

Назив врсте риме (према броју слогова који се римују) је:

а) мушка рима;    б) женска рима;   в) дактилска рима.
                               

15
.

Попуни табелу подацима који недостају.

Име и презиме аутора Назив дела Књижевна или
књижевнонаучна врста

Писма из Италије
Житије Светог Саве     житије
„Писмо мајци”     лирска песма

16
.

Вук Стефановић Караџић је, бележећи обичаје српског народа, написао и следеће:

„Кад  сватови  дођу  дјевојачкој  кући  и  сједну  за  сто,  онда  (по  обичају)  отац
дјевојачки донесе нову чашу, те из ње пију у здравље. Потом ту чашу спреме уз
дјевојку и на вјенчању запоје из ње вином момка и дјевојку, и то се зове молитвена
чаша.”
         На линији напиши наслов народне епске песме у којој жена мири завађену
браћу уз помоћ молитвене чаше.
                                                        ___________________________________ 
                                                                        (наслов епске песме)

17
.

Следећи дијалог препиши у облику неуправног говора (као једну реченицу).
 – Да ниси ти, војниче, газда Благојев син?...
 – Јесам, господин-капетане.

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.



18
.

У следећем одломку из народне лирске песме „Српска дјевојка” недостају две речи.
Напиши их на линијама.
„Бјеше ведро, пак се ________________________
 По облаку зас јеваше муње,ʼ
 Све дјевојке к небу ____________________
 Ал  не гледа Милица дјевојка.”ʼ

19
.

Заокружи слово испред тачног одговора. У песми Владислава Петковића  Диса 
„Међу својима” препознајеш одлике:

а) дескриптивне, шаљиве и љубавне лирике;

б) родољубиве, дескриптивне и мисаоне лирике;

в) љубавне, сатиричне и социјалне лирике.

20
.

       У следећем примеру пронађи речи које се римују и подвуци их:

Газиш труло лишће босим ногама.
Под петом си преломио прут:
Једна птица прхну преко твога рамена.
Прислонио си ухо доле:
Ти би сад да чујеш песму камена.

Број бодова                                                                              Тест прегледали:

______________________                                               ____________________________ 



РЕШЕЊА ЗАОСМИ РАЗРЕД, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање
1. Динара, Петрово поље Оба тачна – 1 

бод.

2. трећем (лицу) 1 бод

3. епитет, персонификација, ономатопеја (редослед није 
битан)

Све тачно – 1 
бод.

4. Ретроспекција / ретроспективно приповедање 1 бод

5. б) народ 1 бод

6. Женидба Душанова

Цар Лазар и царица Милица

Марко Краљевић и Муса Кесеџија 

Све тачно 
подвучено – 1 
бод.

7. Кљако 1 бод

8. А) лирски десетерац
Б) б) терцет

Оба тачна – 1 
бод.

9. зора 1 бод

10. а) Анђелија
б) Љепосава (прихвата се и Лепосава)

Оба тачна – 1 
бод.



11. Јован Дучић 1 бод

12. а) Т
б) Н
в) Н

Све тачно – 1 
бод.

13. Покондирена тиква 1 бод

14. а) мушка рима 1 бод

15. Име и 
презиме 
аутора

Назив дела Књижевна или
књижевнонаучна

врста
Љубомир 
Ненадовић

Писма из 
Италије

путопис

Теодосије Житије 
Светог 
Саве

    житије

Сергеј 
Јесењин

„Писмо 
мајци”

    лирска песма

Три или четири 
тачна – 1 бод.

16. Диоба Јакшића (с наводницима, или без њих) 1 бод

17. Господин капетан упита (упитао је) војника да није 
он газда Благојев син, а војник одговори (је 
одговорио) да јесте.
(Прихвата се и други одговарајући ред речи.)

1 бод

18. НАОБЛАЧИ
ПОГЛЕДАШЕ

Оба тачна – 1 
бод.

19. б) родољубиве, дескриптивне и мисаоне лирике Све тачно – 1 
бод.

20. рамена
камена

Само оба, тачно 
подвучена – 1 
бод.




