
Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика гимназија 

и средњих стручних  школа
Књижевна олимпијада

Други разред

Шифра: ________________________________________

1. Попуни табелу. 

Назив дела Књижевни род Књижевна врста
а) Очију твојих да није

б) Аска и вук

в) Ромео и Јулија 

2. Пажљиво прочитај следеће стихове, а затим одговори на захтеве.

„Нађе мајку Јанковић Стојане,
нађе мајку у свом винограду;
косу реже остарила мајка,
косу реже па виноград веже,
а сузама лозицу залива
и спомиње свог Стојана сина;
Ој, Стојане, јабуко од злата! ”ʼ ʼ

1. Назив песме:__________________________________________________

2. Прецизан назив врсте стиха: ____________________________________

3. Заокружи слово испред низа стилских фигура који препознајеш у наведеним 
стиховима:

а) метафора, епифора, апострофа, словенска антитеза;
б) метафора, хипербола, анафора, инверзија;
в) епитет, персонификација, анафора, поређење.

3. Реши једначину (односи се на јунаке наше народне епике и њихове родбинске везе).

Јанковић Стојан: Јела = Дмитар Јакшић : __________________

4. Једна од наведених личности не припада истој књижевној епохи. Подвуци „уљеза”.

Јефимија     Деспот Стефан Лазаревић    Данте Алигијери     Теодосије



5. Пажљиво прочитај следећи одломак, па одреди о ком познатом књижевнику је реч.
Његово име и презиме напиши на линији испод текста.

Овај  велики ренесансни  драмски писац и  песник  рођен је  у  Стратфорду,  на  реци
Ејвон. Највећи део живота  провео је  у  Лондону,  где  се  бавио глумом и писањем
(највише у позоришту које се звало Глоб).

______________________________________________________
(име и презиме књижевника)

6. Заокружи тачан одговор. Песму „Востани Сербије”  написао је  Доситеј  Обрадовић
поводом:

а) Првог српског устанка;                     б) Другог српског устанка;
в) Првог светског рата;                          г) руско-турских ратова.

7. Подвуци три одреднице које се односе на Писмо Харалампију.

17. век     18. век     19. век     Трст     Венеција 

манифест     Басне     старословенски језик

8. Прочитај наведени одломак, па одговори на захтеве испод.

КАТИЦА: Гледајте, помозите мом папи! 
ЈАЊА: Помозите, господин нотариус, та ја сум ваш човеку, ви се млого пута сос моја
Јуца разговарате. 
МИШИЋ: Видите како је то зло, кад немате свога код магистрата. 
ЈАЊА: Та ви сте мој, господин нотариус! Ви сте казали да милуите моја Катица. 

1. Наслов књижевног дела: ____________________________________________

2. Пуно име и презиме писца: __________________________________________

3. Значење подвучене именице је: ______________________________________

9. Заокружи слово испред тачног одговора. Творцем нашег класицизма сматра се:
а) Захарија Орфелин;
б) Лукијан Мушицки;
в) Гаврил Стефановић Венцловић.

10. Подвуци четири атрибута који се односе на Чајлда Харолда.

усамљеник    друштвен     кукавица   бунтовник     

разочаран     луталица     научник     срећник     



11. А. Допуни следеће стихове из дела Едгара Алана Поа Гавран именом које недостаје.
„Ах, сећам се тога јасно, беше зимње вече касно;
 Сваки тињав одсев жара утваре по поду пише.
 Дан чекајућ’, срце снажим, у књигама залуд тражим
 За _____________ бол да блажим. Име које подарише
 Њој анђели, дивна драга којој име подарише
          Анђели – ње нема више.
Б. Којој књижевној врсти припада дело Гавран? То је: _______________________.

12. Подсети се Хајнеове песме „Лорелај”. Пажљиво прочитај наведену строфу и подвуци
реч која је нетачно наведена. Затим на линији напиши реч која припада овој песми. 

„Ту мирно протиче река
Хладно је, хвата се мрак!
На врху брега игра
Последњи сунчев зрак.”                     _____________________________________ 
                                                          (реч која треба да стоји уместо погрешно забележене речи)

13. Присети  се  дела  Евгеније  Оњегин Александра  Сергејевича  Пушкина,  па  допуни
следећи пасус именима ликова из овог дела.
     Оњегин се током боравка на имању упознаје са _____________________, песником

 који је заљубљен у ________________, кћерку сеоског племића. Њена сестра,

 __________________, заљубљује се у Евгенија.

14. Међу понуђеним, подвуци доминантне мотиве (3) које препознајеш у песми Бранка

Радичевића Кад млидија умрети.

           ПРИРОДА   КОЛЕНО   ОПРАШТАЊЕ   РЕКА   ДУГА   ПЕСМЕ

15. Одреди  врсту  риме  коју  препознајеш  у  подвученим  стиховима.  Одабери  међу
понуђеним појмовима: мушка рима, нагомилана рима, унутрашња рима.
„Ми смо мале,
 Ал’ смо знале
 Да нас неће
 Нико хтети,
 Нико смети
 Тако волети
 Као ти,                                            ____________________________
   – Ћију ћи!”                                            (назив врсте риме)

16. Међу  понуђеним  називима  лирских  врста  подвуци  три  (3)  које  су  присутне  у
средњовековној књижевности.

ОДА     МОЛИТВА     ПЛАЧ     ДИТИРАМБ     ХИМНА     ПОХВАЛА     ИДИЛА



17. На линији напиши назив књижевног термина на који се односи следећи опис.

______________________  представља  начин  на  који  су  различити  елементи  неког
књижевног дела (догађаји, ликови, ситуације, теме, мотиви) повезани у једну целину
(књижевно дело).

18. Усправном линијом обележи цезуру у другом стиху дате строфе.

„Срце моје, срце лудо,
шта ти мислиш с плетивом?
ко плетиља она стара,
дан што плете, ноћ опара,
међу јавом и мед сном.”

19. На ког писца се односи критика романа  Љубомир у Јелисијуму Вука Стефановића
Караџића?

                                    _____________________________________ 
                                                     (име и презиме писца) 

20. Када Вук Стефановић Караџић у своме Писму кнезу Михајлу Обреновићу наводи:
„Истина  је  оно  што  су  наши стари  казали:  да  нико  не  може целом свету  колача
намесити”, он поручује:
а) Свет је најбоља школа;
б) Свету се не може угодити;
в) Ко за светом плаче, без очију остаје.
         (Заокружи слово испред тачног одговора.)

Тест прегледао: _______________________                              Број бодова:_______________



Други разред – општински ниво такмичења

Решења 

Напомене 

1. а) Очију твојих да није; лирика; љубавна песма
б) Аска и вук; епика; приповетка
в) Ромео и Јулија; драма; трагедија

Пет или шест тачних 
одговора – 1 бод 

(мањи број тачних 
одговора се не бодује)

2. 1. „Ропство Јанковић Стојана”
2. епски (трохејски) десетерац 
3. б)

Све тачно – 1 бод

3. Анђелија 1 бод

4. Данте Алигијери     1 бод

5. Вилијем (Вилијам, Виљем) Шекспир 1 бод

6. а) 1 бод 

7. 18. век      
Трст     
манифест     

Све тачно подвучено – 1 
бод.

Уколико је ученик 
подвукао одговор који 
није тачан – цео одговор 
се не признаје.

8. 1. Тврдица
2. Јован Стерија Поповић
3. Бележник / нотар / нотарош

Све тачно – 1 бод 

9. б) Лукијан Мушицки 1 бод 

10. усамљеник        
бунтовник     
разочаран     
луталица     

Све тачно подвучено – 1 
бод.

Уколико је ученик 
подвукао одговор који 
није тачан – цео одговор 
се не признаје.

11. А. Ленору
Б. поема

Оба тачна – 1 бод

12. река
Р  ајна  

Оба тачна – 1 бод 



13.      Оњегин се током боравка на имању упознаје са
Ленским,  песником  који  је  заљубљен  у  Олгу,
кћерку  сеоског  племића.  Њена  сестра,  Татјана
(Тања), заљубљује се у Евгенија.

Све тачно – 1 бод

14.  природа, опраштање, песме Сва три тачна – 1 бод

15. нагомилана рима 1 бод 

16. молитва, плач, похвала Све тачно – 1 бод 

17. Композиција 1 бод

18.
шта ти мислиш   |   с плетивом?  

1 бод 

19. Милован Видаковић 1 бод 

20. б) Свету се не може угодити 1 бод 


