
РЕШЕЊА (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, Виталова (Златни сунцокрет), 

Андрићева награда, Дисова награда,Награда 

Меша Селимовић, Награда Бранко Миљковић, 

Награда Бранко Ћопић, Награда Борислав 

Пекић, Награда Милош Црњански, Награда 

Десанка Максимовић, Награда Исидора 

Секулић, Награда Борисав Станковић, Змајева 

награда... (Признају се и све остале постојеће 

награде и ако овде нису наведене.) 

Напомена: Признаје се и када су наведени 

само име или име и презиме писца по којима је 

награда названа. 

Три тачно 

наведена назива 

награде носе 1 

бод. Уколико је 

нешто погрешно 

наведено, нема 

бода. 

 

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 одговора 

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 

б) Р 

в) Б 

г) Б 

д) Р 

 

Четири и пет 

тачних одговора – 

1 бод. 

8. а) Н 

б) Т 

в) Н 

г) Н 

 

Три и четири 

тачна носе 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,  

в) епитет,  

Три и четири 

тачна носе 1 бод.   

Уколико ученик 

заокружи више од 

четири одговора, 



д) парадокс,   

е) анафора 

 

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. 

14. в) сиже 1 бод 

Уколико ученик 

заокружи више од 

једног  одговора, 

не добија ниједан 

бод. 

15. а) 1. (народни) епски десетерац    

Признаје се и : јуначки (херојски) десетерац; 

или епски десетерац; или народни десетерац. 

    2. (народни) лирски десетерац    

      б) У народном/херојском/јуначком/ епском 

десетерцу цезура се налази после четвртог слога, а 

у (народном) лирском десетерцу после петог слога.    

Све тачно 

одговорено носи 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 

 

Све тачно 

разврстано носи 1 

бод. 



ОБРЕДНЕ: коледарске, спасовске, ђурђевске 

19.  

Народну песму Хасанагиница Вук је забележио од 

Старца Милије.  

Хасанагиница је врста лирске песме која се зове 

балада. 

  

Обе тачно 

подвучене 

реченице носе 1 

бод. Уколико 

ученик подвуче 

више од две 

реченице, не 

добија ниједан 

бод. 

20. „злаћанима да пободу ножи”  

Диоба Јакшића 

Оба тачно решена 

захтева носе 1 бод. 

Уколико ученик 

подвуче више од 

једног стиха, не 

добија ниједан 

бод. 

 

 


