
Школска 2021/2022. година
Општинско такмичење ученика гимназија 

и средњих стручних  школа
Књижевна олимпијада

Трећи разред

Шифра: ________________________________________

1. Попуни табелу. 

Назив дела Име и презиме аутора Књижевни род
а) Госпођа министарка

б) Кад су цветале тикве

в) Глава шећера 

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

Овај  познати  књижевник  (1809–1852)  био је  руски  писац  украјинског  порекла.  У
својим делима описивао је историју и културу Русије. Писао је приповетке, романе и
комедије.  Често  се  сматра  да  у  његовим  најранијим  делима  има  обележја
романтичарске поетике.  Нека од његових дела су збирка прича  Арабеске  и  роман
Мртве душе.

______________________________________________________
(пуно име и презиме књижевника)

3. Заокружи слова испред имена аутора који припадају епохи реализма.

а) Лаза Лазаревић              б) Стеван Сремац                     в) Бранко Радичевић

г) Радоје Домановић          д) Јован Стерија Поповић       ђ) Лаза Костић

4. Подвуци пет одредница које се односе на песму „Албатрос” Шарла Бодлера.

                КАТРЕН     БАЛАДА     КНЕЗ     18. ВЕК     19. ВЕК     20. ВЕК     

ПЕСНИК    МОРНАР     ХРАМ     ХАРФА     РОМАНТИЗАМ

5. Допуни назив песничке форме на коју се односи следећи опис.

Песнички облик који се састоји  од 14 стихова,  распоређених у два катрена и два
терцета, као у песми „Везе” Шарла Бодлера, назива се _____________________.



6. Размисли о Бодлеровој песми „Везе”. Заокружи тачан одговор.

а) Песма садржи оригинална стилска решења. Богата је синестезијама. Главни мотиви
односе се на природу и човека.
б)  Песма  садржи  мноштво  стилских  фигура.  Ова  песма  је  по  књижевној  врсти
елегија. Главни мотиви односе се на љубавна осећања.
в)  Песма садржи неколико симбола.  По књижевној  врсти спада у мисаоне песме.
Главни мотиви односе се на односе међу члановима породице.

7. На линији напиши назив стилске формације која је описана у наведеном тексту.

___________________________   представља  стилску  формацију  која  се  јавила  у
европској књижевности крајем 19. века. Овај термин је преузет из ликовне критике,
која је њиме означавала француску сликарску школу. У књижевности, ова стилска
формација  заснива  се  на  идеји  чулног  доживљаја  стварности;  тј.  на  идеји  да  се
субјективним  приказивањем  чулних  утисака  сцена,  емоција  и  карактера  постиже
живописност и ефектност објективне стварности.

8. На основу наведеног описа напиши о ком књижевном лику је реч. Одговор напиши
на линији.

Она је племенита, осећајна и помаже другима. Заљубљена је. Свесна је свог ружног
изгледа. Заљубљена је у доктора. Једна од њених реплика је: „Он је паметан... Он све
зна, све може... Он лечи и сади шуму... ”.

Књижевни лик: _____________________________

9. Заокружи  мерила,  односно  критеријуме,  по  којима  је  Богдан  Поповић  сачинио
Антологију новије српске лирике. Песма мора да:

а) има емоције;                               б) буде богата стилским фигурама;
в) буде јасна;                                   г) буде цела искрена;
д) има звучне елементе;                 ђ) буде цела лепа.

10. Подсети  се  песме  „Претпразничко  вече”  Алексе  Шантића,  а  затим  одговори  на
захтеве.

1. О ком празнику је реч у песми? _____________________________________

2. Који јунак из народне књижевности се помиње у песми?

_________________________________________________________________

3. Којој лирској књижевној врсти припада ово дело? 

_____________________________

11. На линији напиши назив врсте стиха који препознајеш у следећем примеру: 

„У тужном оку сунцокрета”
                                                                 _______________________________

                                              (назив врсте стиха)



12. Пажљиво прочитај следеће стихове из песме „Вече на шкољу”, а затим одговори на
захтеве.

„Пучина плава
Спава,
      Прохладни пада мрак.
Врх хриди црне
Трне
      Задњи румени зрак”

1. Име и презиме песника: __________________________________________

2. Шта значи именица „шкољ” из наслова песме? ____________________
3. Подвуци стихове у којима уочаваш алитерацију.

13. Заокружи  слово  испред  одговарајућег  низа  стилских  фигура  које  препознајеш  у
следећем примеру.

„Да осећам себе у погледу трава
И ноћи, и вода; и да слушам биће
И дух мој у свему како моћно спава
K’o једина песма, једино откриће;
Да осећам себе у погледу трава”

а) епифора, поређење, полисиндет, метафора, анадиплоза
б) анафора, поређење, епитет, метафора, персонификација
в) симплоха, асиндет, симбол, епитет, градација

14. У  следећој  строфи  „Искрене  песме”  Милана  Ракића  подвуци  стих  у  којем
препознајеш стилску фигуру парадокс.

„За тај тренутак живота и миља,
 Кад затрепери цела моја снага,
 Нека те срце моје благосиља.
 Ал’ не волим те, не волим те, драга!”

15. Подвуци место дешавања радње у песми „Светковина” Симе Пандуровића.

океан     шума      болница     школа     река     

16. Подвуци основни мотив песме „Нирвана” Владислава Петковића Диса.

љубав     звоно      смрт     песма     стваралаштво     знање

17. Међу  понуђеним,  један  књижевни  јунак  није  из  истог  дела  као  остали. Подвуци
његово име.

газда Марко     Томче       Теодора         хаџи Тома



18. На основу одломка одреди о ком књижевном делу је реч. Наслов књижевног дела
напиши на линији.

„Женске су имале само да се што лепше носе, ките, и да знају што више страних јела
да готове, и што теже, заплетеније везове да везу. Али опет,  ипак да им је једино
главно да што више своју лепоту и снагу негују, да су што беље, што страсније. И
циљ живота да им је тај: која ће од њих, једнако негујући се и улепшавајући, моћи
својом силном лепотом све остале женске иза себе бацити, а све мушке по кући – не
гледајући ни род, ни доба – освојити и залудити.”

_________________________________
(наслов књижевног дела)

19. Препознај  вид  приповедачког  дискурса  (вид  приповедања)  у  наведеном  одломку.
Одговор напиши на линији.

  Софка поче осећати јак, тежак бол. Чисто се покаја. Да је само знала, не би она ни
покушавала да се противи, а камо ли да га онако у очи, силно, чисто испитујући гледа
и противи му се.  Само да  је  знала!  Али и то није  било истина.  Нашто сада  себе
правдати! Знала је! Како да није знала?! Јер, када је знала да никада неће бити жена
свога изабраника,  онога о коме целог живота  сневала,  кога  у сновима и мислима
љубила и грлила, а знала је да ће се ипак морати удати, онда – на што је сада ово
чинила?  
                                                      __________________________________ 
                                                                  (назив вида приповедања)

20. На  линији  напиши  име  и  презиме  чувеног  књижевног  критичара,  аутора  текста
насталог  поводом  извођења  лирске  драме  Коштана Борисава  Станковића,  у
Народном позоришту у Београду, 1901. године.  

                               ___________________________________ 
                                 (име и презиме књижевног критичара)

Тест прегледао: _______________________                              Број бодова:_______________



Трећи разред – општински ниво такмичења

Решења 

Напомене 

1. а) Бранислав Нушић; драма
б) Драгослав Михаиловић; епика
в) Милован Глишић, епика 

Пет или шест тачних 
одговора – 1 бод 

(Мањи број тачних 
одговора се не бодује.)

2.  Николај Васиљевич Гогољ 1 бод 

3. а) Лаза Лазаревић              
б) Стеван Сремац                     
г) Радоје Домановић          

Све тачно – 1 бод

4. КАТРЕН     КНЕЗ   19. ВЕК     ПЕСНИК    МОРНАР  Све тачно – 1 бод.

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

5. сонет 1 бод

6. а) 1 бод

7. Импресионизам 1 бод

8. Соња / Софија / Софија Александровна 1 бод 

9. а) има емоције;                   
в) буде јасна;                              
ђ) буде цела лепа.

Све тачно – 1 бод 

10. 1. Божић / Бадње вече
2. Бановић Страхиња
3. елегија

Све тачно – 1 бод 

11. деветерац (9-ерац) 1 бод

12. 1. Алекса Шантић
2. Острво
3. Врх хриди црне / Трне / Задњи румени зрак  

Све тачно – 1 бод 

13. б) 1 бод

14. Ал’ не волим те, не волим те, драга! 1 бод

15. болница 1 бод 



16. смрт 1 бод

17. хаџи Тома 1  бод 

18. Нечиста крв 1 бод 

19.  доживљени говор 1 бод

20. Јован Скерлић 1 бод 


