
Школска 2013/2014. година 

Републичко такмичењe ученика основних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

VII разред 
ПИТ. Тачан одговор Кључ за оцењивање 

1. Гроздана Олујић – 4 

Павле Угринов – 1 

Александар Сергејевич 

Пушкин – 7 

Вељко Петровић – 3 

Добрица Ерић – 5 
 

Уколико је тачно један, два и 

три одговора, не даје се 

ниједан бод. Уколико су 

тачна четири одговора, даје се 

1 бод. Уколико је тачно свих 

пет одговора даје се један бод. 

2.  

б) апострофа, метафора, контраст, епитет 

 

1 бод 

Уколико ученик заокружи    

више од једног слова, одговор 

му се не признаје. 

 

3. Назив дела: „Свети Саво” 

Књижевна врста: народна епска песма/ епска песма старијих 

времена  
Световно  име и презиме лика о којем наведени стихови  

говоре: Стефан Немања/ Стефан Немањић 

Уколико су тачна сва три 

одговора, онда се даје 1 бод. 

4. свезнајући приповедач 1 бод 

5. а) Т 

б) Н 

в) Т 

г) Н 

Уколико су тачна три 

одговора, даје се 1 бод. 

Уколико су тачна сва четири 

одговора, онда се даје 1 бод. 

6. а) родољубива (патриотска) песма  

(НАПОМЕНА: као тачан прихвата се и одговор 

родољубива(патриотска) мисаона (рефлексивна) песма) 
б) мисаона (рефлексивна) песма  

в) описна (дескриптивна) песма 

г) љубавна песма  

(НАПОМЕНА:као тачан одговор прихвата се и песма за 

децу) 

Уколико је тачно један и два 

одговора, не даје се ниједан 

бод. Уколико су тачна три и 

четири одговора, даје се 1 бод.  

7.  
 

Ибрага 3 

Брижалов 6 

Бекић 7 

Сида 2 

Арса 1 

Уколико је тачно један, два и 

три одговора, не даје се 

ниједан бод. Уколико су 

тачна четири одговора, даје се 

1 бод. Уколико је тачно свих 

пет одговора даје се 1  бод. 

8.  

б), в), г) 

1 бод 

(Уколико ученик заокружи 

неки од погрешних одговора, 

не признаје му се тачан 

одговор.) 

9. Фемин муж / Евичин отац / мајстор Пера / Пера / Пера опанчар 

НАПОМЕНА: признају се све варијанте наведених одговора 

уколико садрже тражени аргумент. 

1 бод 

 



10. б) тужан,  

д) несрећан  

ђ) забринут 

Само сва три тачна доносе 1 

бод. 

Уколико ученик заокружи 

више од три слова, одговор му 

се не признаје. 

11. а) Ко високо лети, ниско пада. 

б) Ко добро чини, боље дочека. / добро му се враћа. 

    (Прихвата се и наставак добром (бољем) се (и) нада.) 
в) Ко поштено стиче, мирно спава. 

г) Ко ради, не боји се глади. 

Уколико су тачна три 

одговора, даје се 1 бод. 

Уколико су тачна сва четири 

одговора, онда се даје 1 бод. 

12.  (Дува у прсте.) 

 
1 бод 

Уколико ученик подвуче 

поред овог и било који други 

део текста, одговор му се не 

признаје. 

13. а) „20 000 миља под морем”, Жил Верн 

б) „Робинзон Крусо” 

в) Б. Нушић, хумористички роман (роман за децу/роман о 

дружини) 

Уколико су тачна четири 

одговора, даје се 1 бод. 

Уколико је тачно свих пет 

одговора даје се један бод.  

14. а) Народне епске 

песме покосовског 

тематског круга 

б) Народне епске 

песме о 

хајдуцима 

в) Народне епске 

песме о ускоцима 

„Диоба Јакшића” „Стари Вујадин” „Иво Сенковић и 

ага од Рибника” 

„Смрт војводе 

Пријезде” 

„Старина Новак 

и кнез Богосав” 

„Ропство Јанковић 

Стојана” 
 

1 бод 

(редослед унутар колоне није 

битан) 

15. а) ДА 

б) НЕ 

в) ДА 

г) ДА 

Уколико је тачно један и два 

одговора, не добија се ниједан 

бод. Уколико су тачна три 

одговора, даје се 1 бод. 

Уколико су тачна сва четири 

одговора, онда се даје 1 бод. 

16. в) књижевни јунак 1 бод 

Уколико ученик заокружи 

више од једног слова, одговор 

му се не признаје. 

 

17.  в) портрет 1 бод 

Уколико ученик заокружи 

више од једног слова, одговор 

му се не признаје. 

18. а) дескрипција (описивање)  

б) монолог 

1 бод 

19. „Бој на Косову”, Љубомир Симовић, кнез Лазар 

(НАПОМЕНА: признаје се као тачан одговор и цар 

Лазар//(кнез) царЛазар Хребељановић 

Само сва три тачна одговора 

доносе 1 бод. 

20. Десанка Максимовић 

(НАПОМЕНА: признаје се само пуно име и презиме аутора) 

1 бод 

 


