
Школска 2015/2016. година 

Oкружно такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

 

I разред 

 

Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање 

1. дуге; румен; бијело; в) хипербола 

  

1 бод 

2. Марко Краљевић / Краљевић Марко / Марко Мрњавчевић 

Напомена: не признаје се одговор као тачан уколико је наведено 

само име јунака (Марко). 

1 бод. 

3. Марко пије уз рамазан вино / Марко пије уз Рамазан вино 

 

1 бод 

 

4. б) Иво Андрић 

 

 1 бод 

5. Интернационалних/лутајућих; Ропство Јанковић Стојана Само оба тачна 

одговора доносе 

1 бод. 

6. Југ-Богдан стар(ј)ештво; Вук Бранковић господство;  

 

девет Југовића милост; Милош Обилић јунаштво; 

 

Уколико ученик 

наведе три и 

четири тачна 

одговора, добија 1 

бод. 

 7. г) тематски круг песама о ослобођењу Србије и Црне Горе 

 

1 бод 

8. балада 

  

1 бод 

9. б) трагичка кривица 

 

1 бод. 

10. б) заклињући је Богом 

 

1 бод 

 

11. Ахилеј вређа Агамемнона називајући га кукавицом. 

  

Само оба тачна 

одговора доносе 1 

бод. 

12. а) сујетност  

 

в) безобзирност 

 

Само оба тачна 

одговора доносе 1 

бод 

13.  

Стефан Немања / Свети Симеон; Житије Светог Симеона 

Само оба тачна 

одговора доносе 1 

бод. 

14. надахнуће / инспирацију 

 

 1 бод. 

15. а) Т   б) Н   в) Т   г) Н 

 

Уколико ученик 

наведе три и 

четири тачна 

одговора, добија 1 

бод. 

16. б) кнез Лазар 

 

1 бод. 

 

17. У приповеткама често наилазимо на то „одједном”. Писци су у 

праву: живот је тако пун изненађења! 

Уколико су 

подвучене обе 

реченице, онда се 



2/ I разред 

 

даје 1 бод. 

18. поема; Објашњење: поема је једина врста међу наведеним која  

искључиво припада ауторској књижевности / није заступљена у 

народној (усменој) књижевности. (Прихватају се и сва друга слично 

срочена објашњења, с истим смислом.) 

Само оба тачна 

одговора доносе 1 

бод. 

19. в) ентеријер 

 

1 бод. 

 

20. кулминација 3    расплет 5  експозиција 1   перипетија 4  заплет 2 

 

Само уколико је 

редослед у 

потпуности тачан, 

онда се даје1 бод 

 

 


