
Школска 2022/2023. година

Општинско такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада

I разред

Шифра: ________________________________________

1. Линијама повежи ауторе са њиховим делима. Једно дело је сувишно. 

а) Хомер Антигона
б) Иво Андрић Илијада
в) Лаза Лазаревић Еп о Гилгамешу
г) Софокле Деца

Први пут с оцем на јутрење

2. На основу понуђених биографских података препознај писца о коме је реч.
    
Рођен 1860. године, по професији лекар, аутор неколико драма (Галеб, Ујка Вања, Три
сестре  и Вишњик)  и  приповедачких  књига,  при  чему  су  теби  најпознатије  његове
новеле: „Шала”, „Вањка”, „Чиновникова смрт”. 

 Пуно име и презиме овога писца гласи: ________________________________________ .
                               

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

НАЗИВ ДЕЛА КЊИЖЕВНИ РОД КЊИЖЕВНА ВРСТА
Антигона
Први пут с оцем на јутрење
Бановић Страхиња

4. Заокружи слово испред наслова песме у којој је обрађен мотив постанка звезде Данице.

а) Женидба сјајнога Мјесеца
б) Сунце се дјевојком жени
в) Вила зида град

5. У наведеном низу подвуци назив дела које не припада Старом зав(ј)ету.

              Пјесма над пјесмама, Легенда о потопу, Јеванђеље по Матеју
 

6. Наброј дисциплине (области, подручја) науке о књижевности. 



7. На  линијама  испред  објашњења  појмова  напиши  број  назива  појма  на  који  се  то
објашњење односи. Један појам је сувишан.

1. ПРИМАРНИ ИЗВОР или ПРИМАРНА ЛИТЕРАТУРА 
2. УНУТРАШЊИ (ИМАНЕНТНИ) ПРИСТУП КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ

3. СЕКУНДАРНИ ИЗВОР или СЕКУНДАРНА ЛИТЕРАТУРА
4. БИБЛИОГРАФИЈА

5. СПОЉАШЊИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ

а) _______  Попис свих књига једног писца,  свих издања једног дела или попис свих
студија о том делу.  
б) _______ Књижевно дело које се проучава.
в) _______ Анализа структуре и значења дела.
г)  _______ Проучавање изванкњижевних  чињеница,  историјских  околности  у  којима
дело настаје, везе литературе са другим облицима мишљења областима и сл.

8. На основу понуђеног описа препознај књижевни термин, па његов назив напиши на 
линији. 

Један од важних поступака у техници епског причања којим се задржава и успорава 
развој радње и одлаже њен исход.              
                                                                                                                                     
_______________________________

9. На основу понуђених кратких описа, на линијама напиши имена чувених јунака античке
књижевности о којима је реч.     

а) Кћи и полусестра Едипова, кћи и унука Јокастина, сестра Антигонина, јунакиња 
драме Антигона.                                                   

 __________________________________________________________                             

б) Најстарији син тројанског краља Пријама, брат Парисов и муж Андромахин, опеван у
Илијади.                                         

___________________________________________________________

10. На линијама напиши које стилске фигуре препознајеш у следећим стиховима.

а) „Нетко бјеше Страхинићу бане!

    Бјеше бане у маленој Бањској...”

    _________________________

б) „Муња грома надиграла...”

    _________________________



11. Заокружи слова испред оних елемената који чине основну структуру лирске песме (има 
их пет).

а) ритмичка организација            б) сиже                     в) мотив

г) композиција                      д) тема                ђ) фабула                       е) језик

12. 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 наслова дела. 
Име једног јунака је сувишно.                

1. Енкиду
2. Андромаха
3. Јона Потапов
4. Југ Богдан
5. Пера Зелембаћ
6. Креонт

_____ Туга
_____ Еп о Гилгамешу
_____ Антигона
_____ Први пут с оцем на јутрење
_____ Илијада

13. Допуни следеће исказе о народној песми Хасанагиница.

Текст Хасанагинице први је забележио _______________________________, у путопису
                                                                                      (име и презиме)
__________________________________________________, који је објављен у Венецији. 
                                    (назив путописа)
Текст је прво преведен на _________________ језик. 
                                                                             
Вук Ст. Караџић је песму Хасанагиница први пут објавио ___________ године, у својој 

збирци ____________________________________________________________________ . 

                                                      (пун наслов збирке)

14. На линији напиши назив народне епске песме у којој је антагонист Влах Алија.

_____________________________________________________________________              

15. Подвуци појам који не припада датом низу.

портрет     унутрашњи монолог     пејзаж     писац     приповедање у трећем лицу  

16. 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) јеванђеље ______

б) јутрење _______

в) беседа ________

1. биографија 
2. благовест, добра, радосна вест; вест о Христовом зачећу и
рођењу, као и васкрсењу
3. јутарња молитва (богослужење) у цркви
4. говор пред већим скупом људи у свечаним приликама



17. Пажљиво прочитај следеће тврдње.  Ако је тврдња тачна,  заокружи  Т; ако је нетачна,
заокружи Н.

а) Илијада је најстарије сачувано дело хеленске (грчке) књижевности. Т Н

б) Вук Ст. Караџић је превео Нови завјет 1847. године. Т Н

в)  Песму  Бановић Страхиња записао  је  Вук Ст.  Караџић од Тешана
Подруговића.

Т Н

г) Еп о Гилгамешу је највредније дело уручке књижевности. Т Н

                                                                  
18. Пажљиво прочитај наведени одломак па на линији напиши назив термина који означава 

опис унутрашњег простора. Одговор напиши на линији испод.

„Сто  насред  собе.  Око  њега  разбацане  столице  [...].  По  поду  лежи  тисућу  карата,
разгажене и неразгажене цигаре, једна разбијена кавена шоља, и испод једне карте вири
дукат.  Застор  на  столу  свучен  с  једне  стране  скоро  до  половине.  По  њему  [...]
испреваљиване  шоље,  пуно  трина  и  пепела  од  дувана.  Стоји  још неколико  празних
тањира [...]. Четири празна свећњака; само у једном што букти дебела хартија којом је
свећа била омотана и црн дим мирно се уздиже и дохвата за таван.”

 ________________________________________

19. Подвуци стални епитет којим је Хомер описао највећег грчког јунака Ахилеја (Ахила).

сјајношлеми     белоруки     брзоноги     леполики     злосрећни

20. На линији напиши прецизан назив дела из којег су преузети ови библијски стихови. 

„1. А Бог се опомену Ноја и свијех звијери и све стоке што бјеху с њим у ковчегу; 
  и посла Бог вјетар на земљу да узбије воду.
  2. И затворише се извори бездану и уставе небеске, и дажд с неба престаде.”
          
___________________________________                 

Тест прегледали: _______________________                   Број бодова: ________________



Решења теста за I разред гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада, шк. 2022/23.

Општинско такмичење

Напомене:

1. а) Хомер – Илијада 
б) Иво Андрић – Деца 
в) Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење
г) Софокле – Антигона                                 

Еп о Гилгамешу је сувишно дело.                                                       

Један и два тачна 
одговора – 0 
бодова.

Три и четири 
тачна одговора – 1
бод.

2. Антон Павлович Чехов 1 бод

3.      
КЊИЖЕВНИ РОД КЊИЖЕВНА ВРСТА

драма (драмски) трагедија

епика (епски) приповетка

епика  (епски) народна епска (јуначка) песма

Један, два, три и 
четири тачна 
одговора – 0 
бодова.

Пет и шест тачних
одговора – 1 бод.

4. б) Сунце се дјевојком жени 1 бод

5. Јеванђеље по Матеју 1 бод

6. теорија књижевности (поетика)
историја књижевности
књижевна критика

Редослед није важан.

1 бод

7. а)  4.
б)  1.
в)  2.
г)  5.

 1 бод

8. ретардација (успоравање, задржавање радње) 1 бод 

9. а) Исмена
б) Хектор

Оба тачна – 1 
бод.

10. а) алитерација
б) персонификација

Оба тачна – 1 
бод.



11. а)
в)
г)
д)
е)

Један, два и три 
тачна одговора – 0
бодова.

Четири и пет 
тачних одговора –
1 бод.

12. 1. Енкиду  – Еп о Гилгамешу
2. Андромаха – Илијада
3. Јона Потапов – Туга
5. Пера Зелембаћ – Први пут с оцем на јутрење
6. Креонт – Антигона

Југ Богдан је сувишни јунак.

Један, два и три 
тачна одговора – 0
бодова.

Четири и пет 
тачних одговора –
1 бод.

13. Текст Хасанагинице први је забележио Алберто Фортис, у путопису
„Путовања  по  Далмацији”,  који  је  објављен  у  Венецији.  Текст  је
прво  преведен  на  италијански језик.  Вук  Ст.  Караџић  је  песму
Хасанагиница први пут објавио 1814. године, у својој збирци „Мала
простонародна славено-сербска пјеснарица” („Мала простонародња
славенос(е)рпска пјеснарица“).
НАПОМЕНА:  Прихвата  се  и  ако  је  славеносербска написано  као
сложеница.

Један, два и три 
тачна одговора – 0
бодова.

Четири и пет 
тачних одговора –
1 бод.

14. „Бановић Страхиња”                                            1 бод

15. писац 1 бод

16. а) јеванђеље  2  .   
б) јутрење  3  .  
в) беседа  4  .  

Сувишно је објашњење под бројем  1.

1 бод

17. а) Т  
б) Т  
в) Н  
г) Н

Све тачно, 1 бод 

18. опис унутрашњости / унутрашњег простора − ентеријер 1 бод 

19. брзоноги 1 бод

20. „Легенда о потопу” („Мит о потопу”) 1 бод




