
Школска 2021/2022. година

Окружно такмичење ученика гимназија 
и средњих стручних  школа

Књижевна олимпијада

Други разред

Шифра: ________________________________________

1. Поред наведених дела напиши књижевну врсту којој припадају.

1. „Први пут с оцем на јутрење” __________________________

2. „Туга”    ____________________________

3. Илијада _________________________

4. „Златна јабука и девет пауница” ___________________

2. На основу описа препознај о ком књижевнику је реч. Име и презиме писца напиши на
линији.

Један од најзначајнијих писаца хуманизма, рођен је 1313. године. Када се појавила
црна куга 1348. године, налазио се у Фиренци. Веома велики утицај на његов духовни
развој  и  књижевни  рад  имао  је  Петрарка,  са  којим  се  упознао  1350.  године  у
Фиренци, и са којим је остао пријатељ до краја живота. Његова збирка од сто новела
вешто је осмишљена и има врло прецизну структуру.

____________________________________
(име и презиме писца)

3. Размисли о епском и лирском десетерцу, па заокружи исказе које сматраш тачним. 

а) У епском десетерцу цезура је после четвртог слога.
б) Лирске песме могу имати цезуру после четвртог слога.
в) У лирском десетерцу цезура је после петог слога.
г) У народној епици и лирици цезура је увек после четвртог слога.

4. 1. На  линији  напиши  назив  беседе коју  је  Иво  Андрић  изговорио  приликом
добијања Нобелове награде.
                                                    ___________________________________ 

2. Које године је Иво Андрић добио Нобелову награду за књижевност? Одговор

 напиши на линији. __________

                                        



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

Помет     Пера     Попива     Михо     Петруњела    Бокчило

Из ког књижевног дела су остали ликови? Наслов тог дела напиши на линији. 

                               ____________________________________

6. Подвуци тачан одговор. Понављање речи на крају узастопних стихова назива се:

анафора;    епифора;     симплоха;     градација;    рефрен.

7. На линији напиши први стих Доситејеве песме „Востани Сербије”.  Води рачуна о
интерпункцији.

_____________________________________________________________

8. На линијама напиши имена лица која воде следећи дијалог.

__________: Гледајте, помозите мом папи! 

__________: Помозите, господин нотариус, та ја сум ваш човеку, ви се млого пута сос

моја Јуца разговарате. 

__________: Видите како је то зло, кад немате свога код магистрата. 

__________: Та ви сте мој, господин нотариус! Ви сте казали да милуите моја Катица.

9. Подсети се Вуковог отвореног писма кнезу Милошу Обреновићу и  заокружи слово
испред савета који Вук даје кнезу о школи и образовању младих људи.

а) Владавина кнеза Милоша је праведна и сви млади људи се поносе чињеницом да
живе у Србији у којој  је цело правитељство сам кнез. 
б) Потребно је укинути кулук како би сви имали могућност образовања. 
в) Ако неки млади човек покаже да има особити дар и вољу к науци, треба их о
државном трошку послати у Европу, да даље уче науке и језике.

10. На линији напиши облик казивања који препознајеш у следећем примеру.

„Фасада пансиона окренута је маломе врту, тако да кућа излази под правим углом на
улицу Нев Сент Женевјев, која је ту као пресечена у својој дубини. Дуж те фасаде,
између куће и вртића, пружа се олук за отицање воде, испуњен туцаним каменом и
широк један лакат, а пред њим песком посута алеја, оивичена здравцем, олеандерима
и наровима у великим лонцима од плавога и белог фајанса.”
                           Назив облика казивања: ____________________________________ 



11. Подвуци четири одреднице које се односе на песму „Кад млидија умрети” Бранка
Радичевића.

СЛАВУЈ     ГОЛУБ      ПЕСМЕ      ПРИПОВЕТКЕ     ЕЛЕГИЈА

РЕКА     ПЛАНИНА     МЕСЕЦ     ЉУБАВНА ПЕСМА     САТИРИЧНА ПЕСМА

12. Подвуци назив  стилске  фигуре  која  је  употребљена  у  означеним  стиховима из
Змајевих Ђулића увелака.  

„Пођем, клецнем, идем, 
застајавам...”

                анафора     полисиндетон     контраст     ономатопеја     хипербола

13. Подвуци четири књижевне форме које доживљавају развој у доба романтизма.

              роман             лирска песма              приповетка    драмски спев
       
                             роман у стиховима              поема                химна    
         

14. На основу наведеног  описа напиши о којој књижевној јунакињи је  реч. Затим на
другој линији напиши наслов дела у којем се та јунакиња појављује.

Она је удовица и има око 50 година. Власница је пансиона. Има буцмасто лице и нос
сличан  папагајевом  кљуну.  Покушава  да  се  извуче  из  несреће.  Понизна  је  пред
богатима, а шкрта према сиромашнима.

Књижевна јунакиња: _____________________________________ 

Наслов дела: _______________________________ 

15. Размишљај о приповеци „Шињел” Николаја Васиљевича Гогоља. Пажљиво прочитај
следеће реченице. Ако је тврдња тачна, заокружи Т, а ако је нетачна заокружи Н.

1. Гогољ гротескно и сатирично представља ликове и догађаје.                 Т     Н

2. Главни јунак је богати банкар који исмева ниже друштвене слојеве.     Т     Н

3. Гогољ осуђује нечовечност и лоше понашање људи према другима.     Т     Н

4. Приповетка говори о куповини новог капута и срећи главног јунака.    Т     Н

16. Подвуци имена два песника у чијој се поезији појављује мотив „мртве драге”.

Лаза Костић         Јован Јовановић Змај          Ђура Јакшић    Стеван Раичковић 



17. На линијама напиши из ког књижевног дела је наведени цитат и име и презиме писца
тог дела. 

            „Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна породица, 
несрећна је на свој начин.”

_____________________________            ___________________________________
                   (наслов дела)                                            (име и презиме писца)

18. На линијама напиши имена митских јунака који се помињу и у поезији Лазе Костића.

а)  Верна  супруга  ратника  Одисеја;  oдбијала  насртљиве  просце  тако  што  им  је
обећавала да ће саопштити име изабраника онога дана кад заврши плетење покрова;
дан одлуке одгађала парајући ноћу, у потаји, оно што би током дана исплела.

____________________________;

б) Митски лик, осуђен од богова јер је одавао њихове тајне људима, на вечне муке

 глади и жеђи усред изобиља које му се измиче испред руку. _____________________

19. Заокружи  слова  испред две тврдње  које  су  повезане  са  ставовима  Светозара
Марковића у његовом есеју Певање и мишљење. 

а)  Песник је  створење обдарено божанском силом која  ствара све што му дође у
главу. 
б)  Између  уметника  и  научника  нема  разлике,  осим у  предмету  изучавања:  један
изучава осећања, а други састав материје.
в) Код правих писаца све друге потребе човека ишчезавају пред једном потребом
његовог организма − љубављу.
г) Наша сувремена поезија – то је смеса из љубавних изјава,  фантастичких сцена,
празних фраза и смешних будалаштина.

20. У низу писаца подвуци оног који не припада светском реализму.

Фјодор М. Достојевски     Марк Твен     Јохан В. Гете     Ги де Мопасан   

Тест прегледао/ла: _______________________             Укупни број бодова:________



Други разред – окружни ниво такмичења

Решења 

Напомене 

1. 1. приповетка
2. новела
3. еп
4. (народна) бајка 

Све тачно – 1 бод 

2. Ђовани Бокачо 1 бод

3. а)
б)
в)

Све тачно – 1 бод

4. 1. О причи и причању
2. 1961. (године)

Све тачно – 1 бод 

5. Михо  
Дундо Мароје 

Све тачно – 1 бод

6. епифора 1 бод 

7. Востани, Сербије! Востани, царице!
(Признати  и  друга  правилна  интерпункцијска  решења,  нпр.
Востани, Сербије, востани царице!)

1 бод

8. 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.

Три или четири тачна

 – 1 бод

9. в) Ако неки млади човек покаже да има особити дар и
вољу к науци, треба их о државном трошку послати у
Европу, да даље уче науке и језике.

1 бод

10. дескрипција (описивање)
(условно: прихвата се и појам екстеријер)

Све тачно – 1 бод

11. СЛАВУЈ        ПЕСМЕ     ЕЛЕГИЈА     РЕКА     Све тачно – 1 бод

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

12. полисиндетон 1 бод 



13. лирска песма, драмски спев, 
роман у стиховима, поема

• Сва четири тачно 
подвучена и ништа 
нетачно – 1 бод      или

• Три тачна и један 
нетачан – 1 бод.

14. (госпођа) Воке(р)
Чича Горио

Све тачно – 1 бод

15. 1. Т
2. Н
3. Т
4. Н

Све тачно – 1 бод 

16. Лаза Костић
Јован Јовановић Змај

Све тачно – 1 бод

17. Ана Карењина
Лав Николајевич Толстој

Све тачно – 1 бод

18. а) Пенелопа
б) Тантал

Све тачно – 1 бод 

19. б)
г)

Све тачно – 1 бод 

20. Јохан В. Гете     1 бод 


