
Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика гимназија 

и средњих стручних школа
Књижевна олимпијада

Четврти разред

Шифра: ________________________________________

1. Пажљиво прочитај следећи одломак из књижевне критике. Закључи које књижевно дело
је предмет анализе и његов наслов напиши на црти испод.
  

„Запазићемо одмах да су основни саставни делови комада, први и други чин, међусобно
повезани  на  неуобичајен  начин:  други  је  реплика  на  први,  понављање  ситуација  и
догађаја из првог чина у нешто измењеном облику. На плану идеја третирају се и у првом
и у другом делу време и историја, усамљеност, идентитет врсте...”

____________________________________
наслов књижевног дела

2. Подвуци две стилске фигуре које (међу понуђеним) препознајеш у следећим стиховима.

                                                  „Заустави се биљко и не вени:
 Успавајте се, ко камен, невени,

                                                   Успавајте се тужни, уморени.”

анафора     иронија    реторско питање    апострофа    антитеза   

3. Која  библијска  књига  се  може  довести  у  тематску  везу  са  „Прологом  на  небу”  из
Гетеовог Фауста? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Легенда о потопу    б) Песма над песмама    в) Књига о Јову    г) Беседа на гори

4. Поред наслова сваког књижевног дела напиши број под којим се налази епоха којој то
дело припада. Две епохе су вишак.

1. реализам                             ___  Писмо Харалампију
2. модерна                              ___  Лорелај            
3. антика                                 ___  Данга                        
4. романтизам                        ___  Нирвана                       
5. просветитељство
6. класицизам         

     
                                  



5. Поред  Прометеја,  на  ког  још  митског  јунака алудирају  следећи  стихови  Бранка
Миљковића? Име тог митског јунака напиши на црти поред стихова.

„Само ниткови знају шта је поезија,
Крадљивци ватре, нимало умиљати,
Везани за јарбол лађе коју прати,
Подводна песма јавом опаснија.”            _______________________________

6. Којем  књижевном  делу  најбоље  пристају  одређења  као  што  су  „игра  у  игри”,
„мишоловка”, „позориште у позоришту”?  Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Чекајући Годоа    б) Јазавац пред судом    в) Сумњиво лице     г) Хамлет     д) Тврдица

7. У сцени „Валпургина ноћ” из Гетеовог Фауста Мефистофел и Фауст сусрећу хор:

а) палих анђела;    б) вештица;    г) мудраца;     д) изгубљених душа.

  Заокружи слово испред тачног одговора.

8. Испред наслова сваког књижевног дела напиши број под којим се налази име лика који
се у том делу појављује. Два лика су вишак.

1. Дуња                                         ___  Прољећа Ивана Галеба  
2. Вотрен                                      ___  Фауст 
3. Вагнер                                       ___  Злочин и казна 
4. Долорес                                     ___  Хамлет
5. Грегор Федун
6. Фортинбрас 

9.  Ко  је  био  Јорик  чију  лобању  Хамлет  налази  на  гробљу,  на  почетку  петог  чина
Шекспирове трагедије? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) краљ  б) Хамлетов учитељ   в) дворска луда   г) дворски управитељ   д) Хамлетов стриц

10. На  основу  следећих  података  препознај  о  ком  књижевнику  је  реч  па  његово  име  и
презиме напиши на црти испод текста.

Српски песник и есејиста, рођен 1928. године у Новом Саду. Од почетка педесетих
година прошлог века имао је једно од водећих места у модерној српској поезији. Његова
прва  збирка  означила  је  раскид  српског  песништва  са  дотадашњим  естетским  и
идеолошким  догмама.  Међу  најзначајнија  његова  дела  спадају  збирке  поезије  Стуб
сећања,  Млеко искони,  Хододарје,  Велика Скитија.  Саставио  је  неколико  антологија
поезије, међу њима се посебно истиче Антологија српског песништва од XIII до XX века.

                                     _________________________________________
                                                      име и презиме књижевника 



11. Заокружи слова испред наслова два књижевна дела која тематизују судбину уметника.

а) Злочин и казна   б) Албатрос   в) Мост на Жепи   г) Човек пева после рата   д) Процес

12. У којем књижевном делу постоји  развијена епизода о „антанатику”,  леку који човеку
обезбеђује бесмртност? Напиши наслов тог књижевног дела на црти испод.

____________________________________________

13. Из којег  књижевног дела је  следећи одломак? Наслов тог дела и име његовог аутора
напиши на црти испод.

„И ја сам се осетио спремним да све поново преживим. Као да ме је овај велики гнев
очистио од зла, ослободио наде у овој ноћи препуној знамења и звезда, ја сам се први пут
препустио оној пријатној равнодушности света. Искусивши да је толико слична мојој, да
ми је после свега толико братски блиска, осетио сам да сам био срећан и да сам то још и
сада.” 

_____________________________________________
                                                         наслов дела и име аутора

14. Која два одређења најтачније описују збирку Кора Васка Попе? Заокружи слова испред
тачних одговора.

а) У овој збирци доминирају родољубиве песме.
б) Једна од најлепших песама у збирци је „Балада” посвећена охридским трубадурима.
в) Песме су испеване у слободном стиху.
г) Честе су алузије на митске јунаке.
д) У песмама нема знакова интерпункције.

15. Од наведених књижевна јунака која два се могу назвати антијунацима? Заокружи слово
испред тачних одговора:

а) Естрагон      б) Розенкранц      в) Мерсо     г) Фауст      д) Евгеније Оњегин

16. Прочитај следећу строфу из песме Повратак Јована Дучића и одреди врсту стиха, место
цезуре у стиху и врсту риме.  

„Кад сврши ропство два начела
 Духа и тела, зла и добра,
 Пашће тад уза свих почела
 У задњој берби коју обрах.”

Врста стиха је  __________________________.
Цезура је после  ____________________ слога.
Рима је  ___________________________ .  



17. Лирски субјект у песми Каленић Васка Попе наглашава стање:

а) страха;    б) ината;    в) апсурда;    г) ропства;    д) старости.

Заокружи слово испред тачног одговора. 

18. У наведеном одломку из Фауста подвуци стих који не припада Гетеовом тексту.

„Заиста, овај свет ме мало брине;
Ако ли овај смрскаш у рушевине,
Нек други никне какав зна.
Младо, крупно Сунце пржи, пуно плама,
Из ове Земље моја радост извире сва,
И ово Сунца на моју патњу сја.”

19. Ко прати Раскољникова, главног јунака романа  Злочин и казна, у прогонству у Сибир?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Порфирије Петрович   б) Свидригајлов   в) мајка   г) Соња Мармеладова   д) Лизавета

20. Митског јунак Сизифа, коме је Албер Ками посветио филозофски есеј, богови су казнили
зато што је 

а) даровао људима наду;     б) открио људима писмо;     в) јео божију храну;
г) варао људе и богове.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Тест прегледао: _______________________                                  Број бодова: _______________



Тачни одговори Кључ за оцењивање 

1.   Чекајући Годоа  1 бод

2.  анафора    апострофа  1 бод (ако је све тачно)

3.   в) Књига о Јову     1 бод

4.   5  Писмо Харалампију 
  4  Лорелај                                                   
  1  Данга                        
  2  Нирвана     
                                

 1 бод (ако је све тачно)

5.   Одисеј  1 бод

6.    г) Хамлет      1 бод

7.    б) вештица  1 бод

8.   4  Прољећа Ивана Галеба  
  3  Фауст 
  1  Злочин и казна 
  6  Хамлет

 1 бод (ако је све тачно)

9.   в) дворска луда     1 бод

10.  Миодраг Павловић  1 бод

11. б) Албатрос   в) Мост на Жепи          1 бод (ако је све тачно)

12.  Прољећа Ивана Галеба  1 бод

13.  Странац, Албер Ками  1 бод

14.    в)     д)      1 бод (ако је све тачно)

15.   а) Естрагон       в) Мерсо       1 бод (ако је све тачно)

16.   Стих је деветерац. 
  Цезура је после петог слога.
  Рима је укрштена.

 1 бод (ако је све тачно)

17.    б) ината  1 бод

18.   Младо, крупно Сунце пржи, пуно плама,    1 бод

19.   г) Соња Мармеладова    1 бод

20.    г) варао људе и богове  1 бод


