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Општинско такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада

I разред
1. Откриј загонетну личност на основу понуђених исказа. На 

линији испод текста напиши њено име.

Прва је српска песникиња.
Милан Ракић јој је посветио песму.
Била је  жена деспота Угљеше Мрњавчевића.

Име загонетне лично сти ] е
2. Заокружи слово испред врсте која поред књижевног има и на- 

учни карактер.

а) приповетка
б) новела
в)-бајка
г) дневник
д) роман

3. Интернационални мотиви се називају још и:

а) лутајући
б)динамични
в) статични
г) устаљени

Заокружи слово испред тачног одговора.
4. На основу понуђених навода из књижевног дела погоди о ком 

се јунаку ради. На линији упиши његово име.

„[...] нарави је био чудновате [...] Осорљив и увек хоће да буде на 
његову. [...] Лако се наљути. [...] Никад се није смејао. [...] ТТТто 
рекне, неће попустити. [...] Са светом је  такође мало говорио.”

Име књижевног јунака је
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5. Заокружи слово испред тачне комбинације стилских фигура 
коју препознајеш у наведеним стиховима.

„Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата 
И на мртве алге тресетница пада,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Прометеји наде, апостоли јада.”

а) анафора, поређење, епитет
б) персонификација, епитет, метафора 
г) алегорија, симбол, персонификација

6. Уочи везу између парова књижевних јунака и заокружи слово 
испред уљеза.

а) Гилгамеш -  Енкиду
б) Хектор -  Патрокло
в) Пријам -  Агамемнон
в) Парис -  Менелај
г) Полиник -  Етеокле

7. Заокружи слово испред одлике тонске версификације.

а) стални број наглашених слогова
б) стални број слогова без обзира на дужину
в) правилна измена стопа

8. У поља са десне стране упиши називе књижевних дела из којих 
су наведени цитати.

„Неста блага, неста пријатеља.” а)
„За љубав, не за мржњу, ја сам створена.” б)
„Све је видео он, господар земље. Упознао је 
свакога и свачије знање и дело, све је разумео.”

в)

9. Допуни исказ тако да буде тачан.

Песму Бановић Страхиња Вук је забележио од певача који се 
зове

10. Пажљиво прочитај следеће исказе. Поред тачних заокружи Т, 
а поред нетачних Н.

а) Трагедиј а ј е ј едан од три књижевна рода. Т Н
б) Трагедија је настала из обреда посвећених богу 

Дионису. Т Н
в) Катарза је  други назива за трагичну кривицу. Т Н
г) Есхил, један од највећих грчких трагичара, написао

ј е Антигону. Т Н
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11. У поље поред књижевног јунака упиши број одговарајућег дела.

Андреас Сам 1 Илцјада
Пера Зелембаћ 2 Бановић Страхиња
Влах-Алија 3 Ранијади
Андромаха 4 Први пут с оцем на јутрење

12. Допуни исказ тако да буде тачан.

Житије Светог Симеона прва је глава обимнијег дела под на- 
словом , ко1е је 
написао у веку.

13. Заокружи слово испред врсте којој припада песма Сунце се 
дјевојком жени.

а) сватовска б) љубавна в) обичајна 
г) митолошка д) посленичка

14.

>

Пажљиво прочитај следеће стихове па одговори на питања.

„Није бабо расковао благо 
на наџаке ни на буздоване, 
ни на сабље, ни на бојна копља, 
ни добријем коњма на ратове; 
већ је бабо потрошио благо 
на три славна српска намастира.”

Ко изговара наведено?
Ко је „бабо”?

15. Допуни пропорције одговарајућим појмовима.

мемоари: прота Матеја Ненадовић = дневник:
Тсодосије: = Свети Сава: Житије Светог Симеона 
Златнајабука и девете пауница: бајка = Туга:

16. Пажљиво прочитај наведене стихове. На линијама напиши 
врсту стиха, строфе и риме.

„Ископаше ти очи, лепа слико! стих:
Вечери једне, на каменој плочи, строфа:
Знајући да га тад не види нико, рима:
Арбанас ти је ножем избо очи!”
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17. На основу датих биографских података препознај о ком је писцу 
реч.

Један је од највећих српских књижевника. Рођен је у Суботици, 
умро у Паризу. Његова дела настала су у токовима савремене 
српске књижевности. Писао је приповетке, романе и драме; 
есејистичко-полемичке радове о питањима поетике и естетике; 
бавио се преводилачким радом. Међу најзначајнија његова дела 
спадају романи Псалам 44, Мансарда, Пешчаник.

Писац на кога се односе понуђени подаци је:

________________ (пуно име и презиме писца)________________
18. Подвуци делове текста који припадају наратору.

-  А ти га мало подстакни... удари га по шији!
- Чујеш ли ти, стара колеро? Шију ћу ти заврнути! Ако се човек 
пред овим људима цифра, мора пешке ићи. Чујеш ли ти, ало 
једна? Или не хајеш за наше речи?
И Јона више чује него што осећа ударац по врату.
-  Хи-хи... -  смеје се он. -  Весела господа, бог им дао здравља.

19. У беседи О причи и причању Иво Андрић истиче:

а) да је у књижевности садржана историја човечанстава и њен 
смисао

б) да је  кратка прича најсложенији жанр
в) да лирика дочарава сугестивнију слику живота него епика

__________ Заокружи слово испред тачног одговора. _____
20 . Поред именајунакеЛ/?м/'аде стави број одговарајућег устаљеног 

епитета.

Ахилеј 1 сјајношлеми
Див 2 брзоног
Хектор 3 премудри

Решења (општинско; I р^зред)

Питање Тачан одговор Кључ за оцењивање
1. (монахиња) Јефимија 1
2. г) дневник 1
3. б) лутајући 1
4. Митар (газда Митар) 1
5. б) персонификација, епитет, метафора
6. а) Гилгамеш -  Енкиду 1
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7. а) стални број наглашених слогова 1
8. а) Бановић Страхиња

б) Антигона
в) Еп о Гилгамешу

Сва три тачна носе 1 бод.

9. (Старац) Милија 1
10. а) Н б) Т в) Н г) Н Три и четири тачна -1 бод.
11. Андреас Сам 3, Пера Зелембаћ 4, 

Влах Алија 2, Андромаха 1
Три и четири тачна - 1  бод.

12. Студенички типик\ Свети Сава; 13. век Два и три тачна носе 1 бод.
13. г) митолошка 1
14. Свети Сава; Стефан Немања (признаје 

се и Немања)
1

15. Ана Франк; Ж ит ије Светог Саве; 
новела

Два и три тачна носе 1 бод.

16. једанаестерац; катрен; укрштена (уна- 
крсна; наизменична) рима

1

17. Данило Киш 1
18. И Јона више чу1’е него што осећа уда- 

рац по врату. 
смеје се он

1

19. а) да је  у књижевности садржана исто- 
рија човечанстава и њен смисао

1

20. Ахилеј 2 
Див 3 

1 Хектор 1

1

Школска 2013/2014. година
Општинско такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада

II разред
1. На линији поред наслова дела напиши књижевну врсту којој

припада.

Кад млидија умрети
Горски вијенац
Јутутунска народна химна
Јелисавета, кнегиња црногорска

183


