
Школска 2015/2016. година 

Oкружно (градско) такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

 

III разред 

 
Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање 

1. в) ироније  1 бод 

2. Момчило Настасијевић  1 бод 

3. 1. б) авангарди 

2. а) тежња ка слободном стиху 

3. в) крв 

 

Све тачно 1 бод. 

4. а) Н, б) Н, в) Т, г) Н Све тачно 1 бод.  

5. (старац) Сантјаго  1 бод 

6. а) (италијански) футуризам 

б) надреализам 

Све тачно 1 бод.  

7. Градинар 1 бод 

8. Манифест експресионистичке школе                  Милош Црњански 

Први манифест надреализма                                 Станислав Винавер 

Објашњење „Суматре”                                           Андре Бретон 

 

Све тачно 1 бод. 

9. а) Дневник о Чарнојевићу 

б) Роман о Лондону 

в) Лирика Итаке 

 

Све тачно 1 бод. 

10. романса 1 бод 

11. в) Фату и Авдагу 1 бод 

12. аутоматски текст, „свемоћ сна”        Све тачно 1 бод. 

13. Милош Црњански 1 бод 

14. а) Т, б) Т, в) Н Све тачно 1 бод. 

15. а) „Јашући даље, размишљајући о расподели старешина 

и војника, које је све лично знао, он се потпуно успава. 

Ето, помисли, довољно је одселити се из једног места, па 

да све што остављаш буде као и да није било. И загледа 

се тада у далека брда иза којих се сад помаљало Сунце.” 

 

б) Вук Исакович 

Све тачно 1 бод. 

16.  зелена (боја) 1 бод 

17. „Да би се јасно видела и потпуно разумела слика касабе 

и природа њеног односа према мосту, треба знати да у 

вароши постоји још једна ћуприја, као што постоји још 

једна река. То је Рзав и на њему дрвени мост.” 

Уколико ученик 

тачно одговори на 

два, три или 

четири захтева, 

добија 1 бод.  

18. в) 1 бод 



19. Јозефа К.-а (Јозефа К.) 1 бод 

20. а) Уместо мрежни треба нежни. 

б) Уместо брежни треба снежни. 

в) Уместо Килиманџара треба Урала. 

 

Све тачно 1 бод. 

 

 


