
15. Лечак: Шта треба да кажем господину 
Годоу. господине?
Владимир: Рећи ћеш му... ГЗастанеЛ 
...рећи ћеш му да си ме видео и да... 
('Размишља.') ...да си ме видео.

Све тачно подвучено носи 
1 бод.
Уколико ученик подвуче 
било који други део текста, 
одговор се не признаје.

16. а) Облак у  панталонама
б) Владимир Мајаковски
в) футуризам
г) поема

Три и четири тачна носе 
1 бод.
напомена: признаје се само 
пуно име и презиме писца.

17. антијунак
НАПОМЕНА: прнзнаје се н нега- 
тивни јунак
(не признаје се антагониста)

1 бод

18. Ујка Вања, Антон Павлович Чехов Оба тачна носе 1 бод. 
напомена: признаје се само 
пуно име и презиме писца.

19. а) аутобиографија;
б) биографија

Оба тачна носе 1 бод.

20. 2
3
1
± _____________

Цео тачан низ носи 1 бод.

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

Књижевна олимпијада

I разред
1. Заокружи слова испред три писца који су били у дипломатској 

служби.

а) Иво Андрић б) Љубомир Ненадовић в) Јован Дучић 
г) Бранислав Нушић д) Данило Киш

2. Пажљиво прочитај следећи одломак па одговори на захтеве 
испод њега.

„Гњев ми, богињо певај, Ахилеја, Пелеју сина 
злосрећни, штоно Ахејце у хиљаде ували јада...”

а) Овакав почетак Хомерове Илијаде представља пример 
за књижевну конвенцију у епској поезији која се назива

. (допуни)

б) Певач призива да га надахну да испева стихове.
(допуни)



3. Наведи, по сопственом избору, називе три престижне књижевне 
награде које се додељују у Србији.

4. Поред имена књижевних јунака напиши имена животиња које 
су њихови верни пратиоци.

Марко Крљевић Бановић Страхиња 
Дон Кихот Дамјан Југовић

5. Дундо Мароје Марина Држића је:
а) комедија дел арте; б) плаутовска комедија; в) фарса; 
г) трагикомедија; д) еклога;

Заокружи слово испред тачног одговора.
6. Откриј загонетну личност на основу понуђених појмова/асоци- 

јација. На линији испод наведених појмова напиши пуно име 
и презиме писца.

врана, Косовска битка, Стојковићи,
Ужице, балада, савремена књижевност

Пуно име и презиме писца:
7. Поред тврдњи које се односе на ренесансу упиши Р; поред 

тврдњи које се односе на барок упиши Б.
а) У овој књижевној епохи доминира епика.
б) Нарочито се негује комедиографија по узору на Плаутова 

дела.
в) У сликарству и књижевности ефекти се постижу јаким кон- 

трастима светла и таме.
г) Велики утицај на песнике ове епохе имала је  поезија 

Ђамбатисте Марина.
д) Једна од главних девиза епохе је сагре сНет (искористи дан).

8. У поља поред исказа упиши Т ако су тачни; Н ако су нетачни.
а) Дон Кихот је јунак чувеног истоименог спева.
б) Шекспир је могао имати узор за сиже Ромеа и Јулије.
в) Ерудитна комедија је писана у Дубровнику, а плаутовска 

није.
г) Покајање је једна од најважнијих тема ренесансне књи- 

жевности.

9. Име Дантеове јунакиње Беатриче има одређено значење. На 
линији поред овог имена упиши његово значење.
Беатриче:
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10. Допуни исказе тако да буду тачни.

Молијеров Тврдица настао је у складу са поетичким нормама 
књижевног правца који се зове

(назив правца) 
Најзначајнији теоретичар поетике овога правца је

(пуно име и презиме теоретичара)
11. У поље поред описа књижевног јунака упиши његово име.

ОПИС КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА КЊИЖЕВНИ ЈУНАК
„...онај кога се сви бојаху и од кога трепта- 
ху све земље, тај је изгледао као један од 
туђинаца, убог, расом обавијен, где лежи на 
земљи, на рогозини, а камен му под главом...”
„... сав се бели као привиђење. Пресавио се 
толико колико се год може савити живо тело, 
седи на свом седишту и не миче се. Да на 
њ напада и читава хумка снега, он, како се 
чини, не би ни тада помислио да га стресе. И 
његово коњче бело је и непокретно.”

12. Заокружи слово испред четири карактеристике које уочаваш у 
наведеним стиховима песме Јована Дучића.
„Сваки удар срца, смрт нечег што живи!
Свака жеља стрепи да ће нешто стрти!
У овај новембар чамотни и сиви,
Не постоји Живот другде нег у Смрти.”

а) укрштена рима б) поређење в) епитет г) алегорија 
д) парадокс ђ) опкорачење е) анафора

13. На основу понуђеног описа препознај о ком се књижевном делу 
у њему говори, па наслов дела и пуно име и презиме писца на- 
пиши на линијама испод описа.
Овај роман „[...] пружа широку реалистичку панораму сеоског жи- 
вота у нашем панонском, војвођанском селу. Тај наш најбољи хумо- 
ристички роман с прикривеним, дубинским трагичним акцентима 
представља и својеврсну поему о једном малом, забаченом свету 
[...] Последња секвенца романа по осећању трагичне промашености 
и жеље за нестанком у даљинама одудара од комичне разиграности 
приче о избијеном и замењеном зубу.”
Наслов дела:
Пуно име и презиме писца:
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14. Заокружи слово испред појма на који се односи наведени опис.

„У теорији књижевности [...] обично означава садржину, пред- 
мет, тему дела; код неких теоретичара [...]синоним је за фабулу, 
код других означава уметничку обраду фабуларног материјала.”

а) мотив б) композиција в) сиже г) формула____________
15. Напиши одговоре на линијама испод стихова.

а) Пажљиво прочитај наведене стихове из наших народних 
песама па прецизно одреди назив врсте стиха у наведеним 
примерима.

1. Леле мене до бога једнога, 
ђе погубих свога сина Марка!

2. Врати се Смиљо, мајка те зове, 
мајка те зове, кошуљу даје.

б) Наведи основну, версификацијску (метричку, ритамску) 
разлику између ова два стиха српске народне књижевности.

16. Поред књижевника који су наведени заокружи ДА уколико су 
били савременици (могли су се срести), а НЕ ако нису.

а) Јефимија и Свети Сава ДА НЕ
б) Теодосије и Свети Сава ДА НЕ
в) Ђовани Бокачо и Јефимија ДА НЕ
г) Молијер и Франческо Петрарка_____ДА НЕ____________

17. Заокружи слова испред четири појма који су кључни за Данте- 
ову Божанствену комедију.
а) Вергилије б) сто (број) в) трагедија г) круг
д) љубав_____ ђ) барок_______ е) дидаскалија ж) Тобозо

18. Понуђене врсте лирских народних песама разврстај на обредне 
и обичајне. У празна поља упиши називе лирских врста.

коледарске, тужбалице, ђурђевске, спасовске, (на)здравице,
сватовске

ОБИЧАЈНЕ ПЕСМЕ ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ
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19. У следећем тексту подвуци реченице које су нетачне.
Народну песму Хасанагиница Вук је забележио од Старца 
Милије. Њена тема је трагични неспоразум међу супружници- 
ма. Песма се завршава смрћу Хасанагинице. Хасанагиница је 
врста лирске песме која се зове балада.

20. Пажљиво прочитај наведене стихове. Подвуци стих који не 
припада песми из које су остали стихови. На линији напиши 
наслов народне епске песме из које је већи део датог одломка.

„0  мало се браћа завадише, 
злаћанима да пободу ножи, 
да око шта, већ ни око шта: 
око врана коња и сокола;
Дмитар иште коња старјешинство, 
врана коња и сива сокола,
Богдан њему не да ни једнога.”

(наслов народне епске песме)

Решења (републичко; I разред)

Питање Тачан одговор Кључ за оцењивање
1. а) Иво Андрић

в) Јован Дучић
г) Бранислав Нушић

Сва три тачно одређена 
носе 1 бод.
Уколико ученик заокружи 
више од три одговора, не 
добија ниједан бод.

2. а) инвокација (зазивање)
б) музу/ музе

Оба тачна одговора носе 
1 бод..

3. НИН-ова, Витапова (Златни сунцокрет), 
Андрићева награда, Дисова награда, На- 
града Меша Селимовић, Награда Бранко 
Миљковић, Награда Бранко Ћопић, На- 
града Борислав Пекић, Награда Милош 
Црњански, Награда Десанка Максимовић, 
Награда Исидора Секулић, Награда 
Борисав Станковић, Змајева награда... 
(Признају се и све остале постојеће на- 
граде и ако овде нису наведене.) 
Напомена: Признаје се и када су на- 
ведени само име или име и презиме 
писца по којима је награда названа.

Три тачно наведена нази- 
ва награде носе 1 бод. 
Уколико је нешто погреш- 
но наведено, нема бода.

236



4. Марко Крљевић: (коњ) Шарац 
Бановић Страхиња: (хрт) Караман 
Дон Кихот: (коњ) Росинанте 
Дамјан Југовић: (коњ) Зеленко 
Напомена: уколико ученик наведе само 
врсту животиње али не и њено име, 
одговор се не признаје.

Три и четири тачна одго- 
вора носе 1 бод.

5. б) плаутовска комедија 1 бод
Уколико ученик заокружи 
више од једног одговора, 
не добија ниједан бод.

6. Љубомир Симовић
Признаје се само пуно име и презиме
писца.

1 бод

7. а) Б Четири и пет тачних одго-
б)Р
в) Б
г)Б
д)Р

вора -  1 бод.

8. а) Н Три и четири тачна носе
б)Т
в) Н
г) Н

1 бод.

9. блажена/блаженство/благост,
света/светица,
светлост/ доноситељица светлости 
Напомена: признају се сва решења која 
имају наведени аргумет у себи.

1 бод

10. класицизам, Никола Боало Оба тачна носе 1 бод.
11. (Свети) Симеон;

(Прихвата се и Симеон Мироточиви, 
Стефан Немања, Стефан Немањић.) 
Јона (Потапов)

Оба тачна носе 1 бод.

12. а) укрштена рима, Три и четири тачна носе
в) епитет, 1 бод.
д) парадокс, Уколико ученик заокружи
е) анафора више од четири одговора, 

не добија ниједан бод.
13. Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац 

Признаје се само пуно име и презиме 
писца.

Оба тачна носе 1 бод.
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14. в) сиже 1 бод
Уколико ученик заокружи 
вишеодједног одговора, 
не добија ниједан бод.

15. а) 1. (народни) епски десетерац 
Признаје се и : јуначки (херојски) де- 
сетерац; или епски десетерац; или на- 
родни десетерац.
2. (народни) лирски десетерац
б) У народном/херојском/јуначком/ еп- 
ском десетерцу незура се налази после 
четвртог слога. а V (народном) лирском 
десетерцу после петог слога.

Све тачно одговорено но- 
си 1 бод.

16. а) НЕ
б) НЕ
в) ДА
г) НЕ

Три и четири тачна носе 
један бод.

17. а) Вергилије
б) сто (број)
г) круг
д) љубав

Све тачно носи један бод. 
Уколико ученик заокружи 
више од 4 појма, не добија 
ниједан бод.

18. ОБИЧАЈНЕ: сватовске, тужбалице, 
(на)здравице
ОБРЕДНЕ: коледарске, спасовске, 
ђурђевске

Све тачно разврстано но- 
си 1 бод.

19. Народну песму Хасанагинииа В ук  је 
забележио од Старна Милије. 
Хасанагинииа је врста лирске песме 
која се зове балада.

Обе тачно подвучене ре- 
ченице носе 1 бод. Уко- 
лико ученик подвуче ви- 
ше од две реченице, не 
добија ниједан бод.

20. ..злаћанима ла пободу ножи” 
Диоба Јакшића

Оба тачно решена захтева 
носе 1 бод.
Уколико ученик подвуче 
више од једног стиха, не 
добија ниједан бод.
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