
Школска 2015/2016. година 

Републичко такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

 

II разред 

 

Питање Тачан одговор Кључ за оцењивање 

1. а) алегорија 

в) сатира 

г) контраст старог и новог времена 

1 бод 

Уколико ученик заокружи 

више од три одговора, одговор 

се не признаје. 

2.  

Хексаметар је стих од шест   стопа  које су састављене од  

дактила, трохеја или спондеја. 

 

 

1 бод 

Само све тачно доноси 1 бод. 

НАПОМЕНА: признаје се и 

другачији редослед 3, 4. и 5. 

речи уколико је реч о тачним 

одговорима. 

3.  

 

 

1. романтизам 

2. барок Ана Карењина 4 

3. симболизам Канцонијер 5 

4. реализам Лорелај 1 

5. ренесанса 

Само сва три тачна одговора 

доносе 1 бод. 

4. г) „Изаћи на рђав глас.” 

 

1 бод  

Уколико ученик заокружи 

више од једног одговора, 

одговор се не признаје. 

5. комика језика/говора 

комика карактера/ликова 

комика ситуације 

комика интриге 

вербална комика (комика речи) 

Међу понуђенима, два тачна 

одговора доносе 1 бод. 

6. б) 

в) 

Само оба тачна одговора 

доносе 1 бод. 

7. Бранислав Нушић 

НАПОМЕНА: Признаје се само пуно име и презиме писца.  Као 

тачан одговор признаје се и уколико ученик наведе прво 

презиме па име писца (Нушић Бранислав). Сви одговори који 

садрже скраћивање имена и/или презимена аутора се не 

признају. 

1 бод 

8. Мост на Жепи 

У свим осталим делима преовлађује сатира, а само у Мосту 

на Жепи нема елемената сатире. 

 

НАПОМЕНА: признаје се било која формулација одговора која у 

себи садржи наведени критеријум, као и други сувисли 

одговори. 

 

1 бод 

9. а) Т 

б) Т 

в) Н 

г) Т 

Уколико су дати само један и 

само два тачна одговора, онда 

се не даје ниједан бод. 

Уколико су дата три и четири 

тачна одговора, онда се даје 1 

бод. 

10. а)     компарација / поређење 

б)     в) описе из народне лирике 

 

Само оба тачна одговора 

доносе 1 бод. 

 

11. метафора 1 бод 

12.  а) Т; 

 б) Т; 

1 бод 

Само све тачно доноси један 



2/ II разред 

 

 в) Н; 

 г) Н. 

 

бод. 

13. а) дидаскалије 

б)    а) упутство које даје писац      

в) ономатопеја 

1 бод 

Само све тачно доноси један 

бод. 

14.   

 

узрочна мотивација     1      свезнајући приповедач     1      

роман тока свети         2      непостајање мотивације   2 

 

 

1 бод 

Само све тачно доноси један 

бод. 

15. а) Манасија (Мане/ Манча)/ Манасија (Мане/ Манча) 

кујунџија 
б) Иве Јерковић / Бакоња / Бакоња фра Брне 

 

1 бод 

Само све тачно доноси један 

бод. 

16. а) критика српске романтичарске поезије и прозе; 

в) указивање на реални живот као тему књижевности. 

 

1 бод 

Само све тачно доноси један 

бод. 

17. РОМАН 

 

Зато што су сви остали појмови одреднице за књижевно-

научне жанрове или жанрове на међи а роман је књижевни 

жанр. 

 

НАПОМЕНА: признаје се било која формулација одговора која у 

себи садржи наведени критеријум.  

 

1 бод 

18. поема 1 бод 

 

19. Тврдица 

Ђачки растанак 

1 бод 

Уколико ученик подвуче више 

од једног одговора, одговор се 

не признаје. 

20. а) ДА 

б) ДА 

в) ДА  

1 бод 

Само све тачно доноси један 

бод. 

 

 


