
Школска 2017/2018. година 

Републичко такмичење ученика гимназија и средњих стручних  школа 

Књижевна олимпијада 

Други разред 

Шифра: ________________________________________ 

1.    Повежи линијама ауторе и њихова дела. Једно дело је сувишно.  

 

а) Радоје Домановић                               „Aска и вук” 

б) Иво Андрић                                        „Тибуло” 

в) Војислав Илић                                    „Писмо Харалампију” 

г) Симо Матавуљ                                    „Глава шећера” 

д) Доситеј Обрадовић                            „Вођа” 

                                                                  „Поварета” 

 

2.      Пажљиво прочитај следећи одломак, па одреди о ком значајном књижевнику је реч. 

Његово име и презиме прецизно напиши на линији испод текста. 

    Овај писац (1935–1989) био је аутор наративне прозе, драме и есејистичких текстова. 

Његова уметничка проза је новелистичког карактера, под јаким биографским утицајима. 

Нека његова позната дела су: Мансарда, Башта, пепео, Пешчаник итд. 
   
_______________________________________________________________      

                           

 

3.     Одреди књижевни род и врсту наведених дела. Њихове називе напиши на линијама. 

                                                                        Књижевни род              Књижевна врста 
а) „Мост на Жепи”, И. Андрић  – ________________________________________________                                                                                                                                               

б) „Кад су цветале тикве”, Д. Михаиловић  –  ______________________________________ 

в) „Сиво, суморно небо”, В. Илић  – _____________________________________________ 

 

 

4.      Подвуци називе пет лирских песама које је написао Војислав Илић . 

 

  „Зимско јутро”, „Орао”, „Свети Сава”, „Јутро на Хисару код Лесковца”, „На Липару”,  

„Грм”, „Јутутунска народна химна”, „Ђачки растанак”, „Запуштени источник”  

                                                                                                               

 

5. На основу понуђеног описа препознај о ком је књижевном термину реч, па његов назив 

напиши на линији. Допуни реченицу. 

Стих који се састоји од шест наглашених места у стопама, од којих су првих пет 

најчешће дактили, а шести трохеј или спондеј назива се __________________________.  

 

6. Како се звао први часопис код Јужних Словена који је штампан у Венецији 1768. 

године? Прецизно напиши његов наслов.  

                                  _________________________________________________  

 

 

7.  Подвуци назив стилске  фигуре коју откриваш у наведеном стиху Ђуре Јакшића:                                                                                                                                                       

„О, душе! О, мила сени!”         

 АНАФОРА, ТАУТОЛОГИЈА, ЕПИФОРА, ИРОНИЈА, КОНТРАСТ 

 



8. На линијама испред објашњења појмова напиши број назива појма на који се то 

објашњење односи. Један назив је сувишан. 

 

1. ЕЛЕГИЈА, 2. ЕПИГРАФ, 3. ОДА, 4. ПАРАБОЛА, 5. АФОРИЗАМ 

 

а) ______ Кратка, мудра и духовита изрека о животу, свету и људима.                                                                                                                                               

б) ______ Лирска песма свечаног тона, пригодног карактера, испевана поводом неког 

узвишеног догађаја, обично у форми обраћања.                                                                                        

в) _______ Поучна библијска прича.                                                                                                                         

г) _______ Натпис на почетку дела или поглавља којим писац укратко образлаже тему 

дела.                                                    

 

9. На основу понуђеног дијалога, на линијама напиши имена књижевних  ликова и назив 

књижевног дела из којег је наведени одломак. Допуни реченице. 

„Он први проговори: 

– Ма, ја данас нећу излазити! 

– Ни у црикву? Знаш ли да је данас недиља? 

– Никуд! Ја ћу лећи у камарицу а ти ћеш рећи да сам болестан. 

– То је грих!... Ја сам ништо сањала, мало приј него што сам устала, у зору, кад је сан од 

Бога.” 

а) У наведеном одломку разговарају _________________________________________ 

                                                                  (име и презиме књижевног лика)                              

и његова мајка ________________________.  

                             (име књижевног лика)                            

б) Назив књижевног дела из ког је наведени одломак: ______________________________. 

 

10. Повежи имена књижевних ликова и називе дела у којима се они појављују, тако што ћеш 

број који се налази испред имена јунака, написати на линији  испред имена дела. Име 

једног јунака је сувишно.                 

_____ „Кад су цветале тикве”                                                    1. Дарја Александровна                                                

_____ „Народни посланик”                                                        2. Спириница                                                                                                               

_____ „Ветар”                                                                              3. Ђорђе Радојловић                                      

_____ „Ревизор”                                                                          4. Љуба Сретеновић                                            

_____ „Ана Карењина”                                                               5. Амос Фјодорович                                                       

.                                                                                                      6. Јуца 

 



11. На линијама напиши прецизан назив дела из којег је наведени одломак. 

„Као увијек кад би угледао женску љепоту, он изгуби у тили час сваки рачун о 

времену и истинским односима, и свако разумијевање за стварност која раставља 

људе једне од других. Видећи је онако младу и пуну као грозд, он није могао ни 

начас да посумња у своје право; потребно је само да руку пружи!” 

 

 

 _____________________________________________________________________     

       (прецизан назив књижевног дела)                                          

 

12.  Прочитај наведени одломак. Напиши име јунакиње, књижевну врсту којој дело припада 

и осећања и расположења која су непосредно изражена стиховима.  

„У снове си ми долазио,                                                                                             

И невиђен си био мио,                                                                                          

Твој поглед ме је свуд прогањо,                                                                                           

У души давно глас одзвањо...                                                                                          

Не, није ми се сан то снио,                                                                                        

Јер чим си ушо, ја сам знала,                                                                                                

Сва премрла и успламсала,                                                                                           

И рекла: он је ово био!” 

а) Име јунакиње: ____________________________________________________            

б) Прецизан назив књижевне врсте: ________________________________________            

в) Јунакиња је у наведеном одломку: 

ТУЖНА, РАВНОДУШНА, СРЕЋНА, РАЗОЧАРАНА, ЗАЉУБЉЕНА, ОГОРЧЕНА. 

                                            Подвуци два тачна одговора. 

 

13. Разврстај следеће наслове драмских дела у табелу и начини њихову класификацију: 

 „Антигона”, „Сумњиво лице”, „Покондирена тиква”, „Тврдица”, „Ромео и Јулија”. 

а) Комедије карактера б) Комедија нарави в) Трагедије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Подвуци у наведеном низу три сатирично-алегоријске приповетке: 

 
„Данга”,„Поварета”, „Први пут с оцем на јутрење”, „Вођа”,  „Мртво море”, „Ветар”, „Туга”.  

 

                       

 

 



15.  Повежи речи из леве колоне са њиховим значењем из десне колоне, тако што ћеш на 

линији поред сваке речи написати број који се односи на објашњење те речи. Једно 

објашњење је сувишно.                                                                                                                        

а) данга _____                       1. извор                                                                                                         

б) агитација ____                  2. потајно и лукаво деловање с намером да се нешто                      

.                                                   постигне; сплетка                                                                      

в) источник ____                  3. жиг, срамотни печат који остаје на телу услед притиска                                                                                      

г) интрига  ____                    4. предео на истоку                     .                                      .                                          

.                                              5. рад, активност на придобијању људи за некога,  нешто;                         

.                                                  пропаганда, подстицање                                                                                                                                                                                                                               

 

16.  Напиши називе градова у којима су се први пут срели следећи књижевни ликови:                                                                                        

а) Ана Аркадијевна и Алексеј Вронски _______________________________________; 

б) Ежен де Растињак и госпођа Воке _________________________________________. 

 

17. Напиши назив села из ког потиче велики везир Јусуф који је у њему подигао своју 

задужбину.    

     __________________________________                                                                                                                                                  

 

18. Напиши назив песме из које су наведени стихови и име и презиме аутора. 

 

„С белом булом,                    а) __________________________________________ 

Са зумбулом,                               (назив песме) 

Шарен-рајем, 

Рајским мајем,                                                                                                                                                                 

Цвећем, миром,                    б) _________________________________________                                                                                                                                 

Са лептиром,                              (име и презиме аутора)                                                                                                                                 

Летимо ти ми                                                                                                                                        

Срца топити,                                                                                                                                                    

– Ћију ћи.” 

 

19. Допуни реченицу. 

Наратор који све зна о својим ликовима и ономе што им се догађа, како се осећају и о  

 

чему размишљају назива се  _________________________________ приповедач.  

 

 

20. У комедији „Народни посланик” у остварењу политичких и личних амбиција трговцу 

Јеврему Прокићу и адвокату Душану Ивковићу подршку пружају разноврсни помоћници. 

Повежи  имена драмских лица са њиховим помагачима. 

 

 а) ЈЕВРЕМ ПРОКИЋ                Срета Нумера                   б) ДУШАН ИВКОВИЋ 

                                                      Јовица Јерковић 

                                                      писар Секулић 

                                                   Јевремова кћи Даница 

 

 

Тест прегледали: _______________________                           Број бодова:_______________ 



 

 Решења за II разред гимназија и средњих стручних школа 

                              Републичко такмичење  

Напомена:  

1.  а) Радоје Домановић – „Вођа” 

б) Иво Андрић – „Аска и вук” 

в) Војислав Илић – „Тибуло” 

г) Симо Матавуљ – „Поварета” 

д) Доситеј Обрадовић – „Писмо Харалампију”                                                                                                                                                                                       

1 бод 

2.  Данило Киш 1 бод 

3.     Књижевни род                   Књижевна врста 

а) епика (епски)                         приповетка 

б) епика (епски)                         роман 

в) лирика  (лирски)                   дескриптивна (описна) песма 

 

 

Један, два, три и 

четири тачна 

одговора – 0 

бодова. 

Пет и шест тачних 

одговора – 1 бод. 

4.  „Зимско јутро”, „Свети Сава”,  „Јутро на Хисару код Лесковца”, 

„Грм”, „Запуштени источник”  

                                                                                                               

 1 бод  

(Уколико ученик 

подвуче и 

неодговарајући  

наслов дела – 

одговор се не 

признаје.) 

5.  хексаметар  1 бод 

6.  „Славеносербски магазин” 1 бод 

7.  ТАУТОЛОГИЈА  1 бод 

8.  а)  5                                                                                                                  

б)  3 

в)  4                                                                                                                 

г)  2       

1 бод  

9. а) Јурај Лукешић и његова мајка Луца 

б) „Поварета” 

1 бод 

10. 4. Љуба Сретеновић – „Кад су цветале тикве” 

2. Спириница  – „Народни посланик” 

3. Ђорђе Радојловић –  „Ветар” 

5. Амос Фјодорович  – „Ревизор”                                                                    

1. Дарја Александровна – „Ана Карењина”                                                                          

1 бод 

11. „Пут Алије Ђерзелеза” 1 бод 



12.  а) Татјана  

б) роман у стиху 

в) СРЕЋНА, ЗАЉУБЉЕНА 

 1 бод 

13. а) „Покондирена тиква”, „Тврдица” 

б) „Сумњиво лице” 

в) „Антигона”, „Ромео и Јулија” 

1 бод 

14.  „Данга”, „Вођа”,  „Мртво море” 1 бод 

15.  а) данга _3.  

б) агитација 5. 

в) источник 1. 

г) интрига 2. 

1 бод 

 

16. а) Москва 

б) Париз 

1 бод 

17. Жепа 1 бод  

18. а) „На Липару” („Вече“) 

б) Ђура Јакшић 

1 бод  

19. свезнајући приповедач 1 бод 

20. а) ЈЕВРЕМ ПРОКИЋ – Срета Нумера, писар Секулић; 

 

б) ДУШАН ИВКОВИЋ – Јовица Јерковић, Јевремова кћи 

Даница 

                                                       

                                                       

1 бод 

 


