
Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада

I разред

Шифра: ________________________________________
 
1. Допуни исказ тако да буде тачан. 

У  књижевнотеоријској  терминологији  противник  антагонисте  назива  се
__________________.
                                                                          

2. Заокружи слово испред тачног одговора.
Према Аристотеловој дефиницији појам катарзе везује се за изазивање:

а) страха и сажаљења;
б) друштвене критике;
в) сатире.

3. Уколико је исказ тачан, заокружи слово Т; ако је нетачан, заокружи слово Н.

а) Јеванђеља су делови Старог завета.                                      Т          Н
б) Апокрифи не могу бити тематизовани у књижевности.        Т          Н
в) Легенде се појављују у Библији.                                               Т          Н

 

4. Допуни исказ тако да буде тачан.

Бановић Страхиња одлази у град ______________ да посети Југ Богдана, који му 

је __________ (родбински однос). Док је у гостима код Југ Богана, стиже му 

писмо од __________ у коме је обавештен о доласку Турака на поље Косово.

5. Заокружи слово испред тачног одговора.
„Књига опрошћења” коју Пинторовић бег даје Хасанагиници је:

а) документ о раскиду брака;
б) свети спис;
в) документ о власништву земље;
г) документ о усвајању деце.

6. У датом низу подвуци један појам који је уљез.

еп, приповетка, балада, роман, новела



7. Пажљиво прочитај наведене стихове, па одговори на захтеве испод њих.

„Већ та је онда знала да ми пркоси
  кад оглашену преступи ми заповест;
  сад опет пркоси ми што се размеће
  тим делом, па се после њега подсмева.”

Наведени исказ изговара јунак по имену: ____________________.

Прекршитељ забране је: _____________________.

8. Уписивањем одговарајућег  појма на празну линију,  допуни исказ  тако да буде
тачан.

Устаљена  појава  у  класичној  трагедији  је  _________________
____________________.  Овај  појам односи се на ненамерну погрешку,  кршење
закона,  судбинску  заблуду,  неминовни  сукоб  идеала  и  стварности  или  сукоб
јунака са окружењем због удаљености њихових моралних начела.

 9. Прочитај пажљиво наведени одломак, па допуни реченицу испод текста (именима
јунака,  насловом  дела  и  именом  и  презименом  писца)  и  одговори  на  задато
питање.

„Онда моја мати отпоче, а глас јој промукао:
      – Одведоше вранца!

– Одведоше – каже он.
Опет ћуте, само мати час по усекњује се, а ја чисто осећам како плаче.”

А. Наведени дијалог води се између _____________ и ______________, који су
јунаци 

дела________________________________,  чији  аутор  је
_________________________.

Б. Који порок је узрок породичне несреће? ______________________

10. Заокружи слова испред два доминантна мотивско-тематска обрасца који се 
јављају у Епу о Гилгамешу:

а) жендиба са препрекама;
б) трагање за бесмртношћу;
в) стварање човека од глине;
г) поход у земљу обиља.



11. Попуни табелу.

Назив дела Име и презиме аутора Књижевни род
а) Покондирена тиква

б) Житије Ајдук Вељка 
Петровића

12. Заокружи слово испред тачног одговора.
Молитвену чашу дарује:
а) Хасанагиница својој ћерки на растанку;
б) Анђелија свом деверу;
в) кнез Лазар Милошу Обилићу;
г) Милић Барјактар Лепосави на венчању. 

13. Прочитај пажљиво наведене стихове, а потом одговори на задате захтеве.
А. У подвученом стиху уочавају се три стилске фигуре. Њихове називе напиши на
линијама.
„Водоскок смрзнут ћути ко да снева.               Називи стилских фигура:
 Земља је пуна тајанства и страве;                    ___________________________
 Ко воштаница која догорева                             ___________________________
 У хладној соби, мртвацу крај главе.                ____________________________

 Месец се гаси... Свуда небо сиње,
 И с голих грана каткад падне иње...”

Б. Назив врсте друге строфе је: __________________________.

14. Пажљиво прочитај наведени исказ и одговори на захтеве испод.

„Не мислите да сам ја дошао да покварим закон или пророке: нијесам дошао да 
покварим, него да испуним.”
Наведени исказ изговара: _____________________.

Наведен је одломак из дела: _____________________ (наведи прецизан наслов 
дела).
У сегменту – „нијесам дошао да покварим, него да испуним” – препознаје се 
стилска фигура: _________________.

15. Допуни исказ тако да буде тачан.

Лирска врста народне поезије у којој се, између осталог, најчешће тематизује 
женидба сунца и месеца, рођење звезде Данице, узиђивање људских жртава 
назива се 

_________________________________.



16. На основу датог описа закључи о ком је нашем великом песнику реч, па његово
име и презиме напиши на линији.
     Један од најпознатијих српских песника, иначе румунског порекла, рођен je у 
месту Гребенац, надомак Беле Цркве, 1922. године. У Вршцу је завршио основну 
школу и гимназију, а школовање наставио на београдском Филозофском 
факултету, затим у Букурешту, а потом и у Бечу. Дипломирао је по завршетку 
Другог светског рата. 
     Године 1953. објавио је прву збирку песама под називом Кора, која се сматра
почетком српске послератне модерне поезије.

_____________________________________                                                                       
                                                                                    (име и презиме песника)

17. Поред имена јунака напиши број појма који се на њега односи. Напомена: Један 
појам је вишак.
Ахилеј ___                                                      1. тројански јунак
Агамемнон ____                                             2. заповедник војске у нападу на Троју
Хектор _____                                                  3. ахејски јунак
Менелај ______                                               4. Хеленин муж
Скамандар _____

18. Поред сваког наслова књижевног дела напиши назив књижевне врсте којој то 
дело  припада.

Туга _______________
Хасанагиница ___________________
Први пут с оцем на јутрење _________________
Сумњиво лице ___________________

19. У поље поред тачних тврдњи упиши Т, поред нетачних Н.

а) Монологом и унутрашњим монологом изражава се стање свести и подсвести 
јунака. ____
б) Унутрашњи монолог је изречено размишљање јунака у реалној разговорној 
ситуацији. _____
в) Мотивација је најмања тематска јединица у композиционом склопу дела. _____

20. Повежи загонетку са одгонетком тако што ћеш у празно поље поред загонетке
уписати неки од понуђених појмова (одгонетку):  КИША, ВЕТАР, МРАК, СУНЦЕ,
ЗВЕЗДЕ, ЛЕД . Један појам је сувишан.

Једна груда воска цијелом свијету доста. ________________
Кад видиш, онда га не видиш, а кад не видиш, онда га видиш. ______________
Пуна тепсија златних колачића. _______________
Паде бисер у село, село бисер покупи. _________________
Без ивера на води ћуприја. ________________

Тест прегледао/ла:_________________                              Број бодова: ____________



Школска 2021/2022. година
Општинско такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада
Решења

I разред
Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање
1. протагонист(а) 1 бод

2. а) страха и сажаљења 1 бод
3. а) Н

б) Н
в) Т 

Све тачно – 
1  бод

4. Крушевац; таст; мајке  Све тачно – 
1 бод

5. а) документ о раскиду брака 1 бод
6. балада

1 бод
7. Наведени исказ изговара јунак по имену: Креонт.

Прекршитељ забране је: Антигона.
Оба тачна – 
1  бод

8. трагичка кривица
напомена: не прихвата се трагичНа кривица!

1 бод

9. А. Марице и Митра (није важан редослед);  Први пут с
оцем  на  јутрење;  Лаза  Лазаревић;  Б.  коцка  (коцкање,
картање)

4 или 5 тачних 
– 1 бод

10. б) трагање за бесмртношћу 
в) стварање човека од глине 

Оба тачна – 
1 бод

11. Назив дела Име и презиме 
аутора

Књижевни род

а) Покондирена 
тиква

Јован Стерија 
Поповић

драма

б) Житије Ајдук 
Вељка Петровића

Вук 
Стефановић 
Караџић

епика

Три  или
четири  тачна
одговора – 
1 бод 

12.  б) Анђелија свом деверу 1 бод

13. А. епитет, персонификација, поређење (редослед није битан)
Б. дистих (двостих)

 Три или 
четири тачна 
одговора – 
1 бод

14. Исус Христ (Исус, Христ); Јеванђеље по Матеју (Бесједа на 
гори); контраст

1 бод

15. митолошка песма 1 бод 

16. Васко Попа 1 бод



17. Ахилеј 3; Агамемнон 2; Хектор 1; Менелај 4; (вишак је 
Скамандер)

1 бод

18. Туга новела; Хасанагиница (народна) балада (лирско-епска 
песма); Први пут с оцем на јутрење приповетка; Сумњиво 
лице комедија

Све тачно – 
1 бод

19. Монологом и унутрашњим монологом изражава се стање 
свести и подсвести јунака. Т

Унутрашњи монолог је изречено размишљање јунака у 
реалној разговорној ситуацији. Н

Мотивација је најмања тематска јединица у композиционом 
склопу дела. Н

1 бод 

20. Једна груда воска цијелом свијету доста. СУНЦЕ
Кад видиш, онда га не видиш, а кад не видиш, онда га видиш.
МРАК
Пуна тепсија златних колачића. ЗВЕЗДЕ
Паде бисер у село, село бисер покупи. КИША
Без ивера на води ћуприја. ЛЕД

Четири или пет
тачних – 
1 бод


