Школска 2014/2015. година
Републичко такмичење ученика основних школа
Књижевна олимпијада
VII разред
Шифра: ________________________________________

1.

а) На линији напиши име и презиме аутора који је написао дело Доживљаји
Николетине Бурсаћа.
_______________________________________________________
(име и презиме аутора)
б) Наведи наслов приче из збирке Башта сљезове боје у којој се, поред осталог,
помињу сат и Петрак.
Одговор напиши на линији. ___________________________________

2.

Пажљиво прочитај понуђене одговоре и заокружи слово испред тачног одговора.
Фреска српске краљице Симониде о којој пева песма Милана Ракића Симонида налази се
у манастиру:
а) Бањска;
б) Студеница;
в) Високи Дечани;
г) Грачаница.

3.

Пажљиво прочитај следеће реченице. Ако је тврдња тачна, заокружи Т, а ако је
нетачна заокружи Н.
а) Тужбалице су песме које певају о правним тужбама.
б) Александринац је стих који је измислио Александар Сергејевич Пушкин.
в) Антитеза је поређење које се заснива на врло израженој супротности.
г) Израз „Пирова победаˮ означава велики успех остварен малим напором.

4.

Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н

У поље поред имена аутора упиши број под којим се налази наслов дела које је он
написао. Један наслов је вишак.
1.
2.
3.
4.

Животи славних италијанских архитеката,
сликара и вајара
Кроз пустињу и прашуму
Данијел Дефо
Робинзон Крусо
Вилијaм Саројан
Лето лепог белца
Ђорђо Вазари

5.

Пажљиво прочитај следећи одломак и одговоре на питања напиши на линијама
поред њих.
Никакво сажаљење инжењера, који су планирали аутостраду, према једном живом
створу као што је јабука, нити увиђавност према њеном племенитом плоду, већ пусти
случај поштедео је ту стару, квргаву, од дугогодишњих кошава вазда помало рашчупану
и ка западу нахерену воћку.
а) Из ког дела је наведени одломак?
б) Ко је написао ово дело? (име и презиме)
в) Којој књижевној врсти припада ово дело?

6.

7.

8.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

У песми Небо Стевана Раичковића „голуб” представља пример за стилску фигуру
под називом:
а) епитет;
б) симбол;
в) алегорија.
(Заокружи слово испред тачног одговора.)
На линији напиши ком књижевном роду припада народна песма Смрт војводе
Пријезде.
_________________________________________
(назив књижевног рода)
Пажљиво прочитај следећу строфу из песме Подне Јована Дучића и одговоре
напиши на линије испод питања.
Љубичасте горе, гранитне, до свода,
Зрцале се у дну; мирно и без пене,
Површина шушти и целива стене;
Свод се светли топал, стаклен, изнад вода...

9.

10.

а) Која је врста риме (према распореду римованих стихова) коришћена у строфи?
______________________________________________________________________
б) Како се зове употребљени стих у наведеној строфи?
______________________________________________________________________
Павле Угринов је псеудоним писца чије је право име било:
а) Василије Поповић;
б) Васко Петровић;
в) Павле Поповић.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Следеће реченице поређај тако да сачињавају везани текст. Испред сваке реченице
напиши редни број који јој одговара (као што је започето).
_____ Путујући тако, сретне опет једног старца седе косе и браде, па га упита за
срећу, а он му одговори да се она налази у умерености и чистоти. Овај ни за то није
хтео да чује, већ пође даље.
_____ „Наћи ћеш је у себи самомˮ, одговори му Свети Сава.
_____ Најзад срете једног калуђера, с великом седом косом и брадом и светитељским
лицем (а то је био Свети Сава), те и њега упита: „Часни оче, ја сам човек без среће, па
ево где пођох у свет да је потражим, но те молим да ми кажеш: где је могу наћи?ˮ
__1__ Сељак је очекивао да му ови старци покажу место где се његова срећа налази, а
они му одговарају нешто сасвим десето. Зато науми да пут продужи даље.

11.

Поред имена сваког књижевног јунака напиши број који се односи на аутора у
чијем делу се тај јунак појављује. Један аутор је вишак.
а) Свети Симеон
б) Евица
в) Арса
г) Баја

12.

______
______
______
______

1. Бранислав Нушић
2. Иво Андрић
3. Свети Сава
4. Бранко Ћопић
5. Јован Стерија Поповић

Заокружи слова испред два књижевнотеоријска појма која су везана за прозна
књижевна дела:
а) катрен, б) стих, в) наратор, г) лирски субјекат, д) опкорачење, ђ) приповедање, е) рима.

13.

Поред следећих одломака напиши Н ако дело припада народној, или А ако припада
ауторској књижевности.
а) Плаво и златно
Последњи прстен видика
Последња јабука сунца

14.

_____

б) Два цвијета у бостану расла:
плави зумбул и зелена када.

_____

в) Као златне токе, крвљу покапане,
Доле пада сунце за гору, за гране.

_____

Пажљиво прочитај следећи биографски опис, па на линији испод напиши име
српског песника на кога се опис односи.
Рођен је 1880. године у Чачку. Радио је као учитељ, цариник и извештач са фронта у
балканским ратовима. Објавио је две збирке песама: „Утопљене душеˮ (1911) и „Ми
чекамо цараˮ (1913). Утопио се 1917. године код острва Крф, у Грчкој, кад је брод на
којем се налазио био торпедован.

__________________________________________________________
(пуно име и презиме песника)
15.

На основу следећих географских појмова откриј о ком је песнику реч, па његово име
напиши на линији.
Славонски Брод, Сремски Карловци, Темишвар, Беч, Фрушка гора, Стражилово
__________________________________
(име и презиме песника)

16.

У одломку из народне песме Марко Краљевић укида свадбарину подвуци устаљени
израз, кратки говорни облик, којим се неко или нешто проклиње. На линији поред
стихова напиши назив тог устаљеног израза.
Драги брато, незнана делијо,
а што питаш Арапове дворе?
Што и питаш? – Остали му пусти!

17.

_______________________
(назив устаљеног израза)

У наведеном низу драмских врста заокружи слово испред најмлађе врсте по
времену настанка:
а) радио-драма;
б) комедија;
в) телевизијска драма;
г) драма у ужем смислу.

18.

Пажљиво прочитај одломак из Андрићеве приповетке Прича о кмету Симану и на
линији испод одломка напиши у ком лицу се приповеда.
Те јесени кад је ушла аустријска војска у Босну било је доста ага који су остали без
трећине, јер нису смели да изиђу на село и да траже своје, а кмет се није јављао, него је,
користећи се овом забуном и ишчекујући да види какав ће закон „под новијем царемˮ
важити, задржао и свој и агин део.
__________________________________________________
(лице у ком се приповеда)

19.

Због чега се породица Ане Франк крила у поткровљу једне куће у Амстердаму?
(Заокружи слово испред тачног одговора.)
а) Зато што су избегавали регрутацију и одлазак на фронт.
б) Зато што су били политички противници немачких нациста.
в) Зато што су били јеврејске националности коју су нацисти прогањали.
г) Зато што су се крили од људи којима су дуговали новац.

20.

У следећем примеру подвуци епитете.
Сутон се све више смрачује, и као да лагано шушти, обавијајући све пода се у дрхтаво,
нијемо, ледено ћутање.

Број бодова: _________

Прегледао/-ла: _________________________

РЕШЕЊА: VII разред
НАПОМЕНА: ТЕСТ СЕ ИСПУЊАВА ЋИРИЛИЦОМ; ОДГОВОРИ ОТВОРЕНОГ ТИПА
МОРАЈУ БИТИ УСКЛАЂЕНИ СА ПРАВОПИСОМ.

Питање
1.
2.
3.

4.

Тачан одговор
а) Бранко Ћопић
б) Чудесна справа
г) Грачаница

Кључ за оцењивање
Оба тачна, 1 бод.

1) Н
2) Н
3) Т
4) Н

Све тачно, 1 бод.

3
4
1

1 бод

Све тачно, 1 бод.

6.

а) Јабука на друму
б) Вељко Петровић
в) приповетка
б) симбол

1 бод

7.

епика

1 бод

8.

а) обгрљена рима
б) дванаестерац (александринац)

Само оба тачна одговора
доносе 1 бод.

9.

а) Василије Поповић

1 бод

10.

2.
4.
3.
1.
а–3
б–5
в–1
г–4

Само тачан редослед носи 1
бод.

5.

11.

12.

в) наратор
ђ) приповедање

13.

а) А
б) Н
в) А

Све тачно, 1 бод.

Уколико је дат само један тачан
одговор, онда се не даје
ниједан бод. Уколико су дата
два тачна одговора, онда се не
даје ниједан бод. Уколико су
дата три или сва четири тачна
одговора, онда се даје један
бод.
Уколико су дата два тачна
одговора, онда се даје један
бод. Ако је заокружено и нешто
погрешно, не добија се бод.
Уколико су дата сва три тачна
одговора, онда се даје један
бод.

14.

Владислав Петковић Дис

1 бод

15.

Бранко Радичевић

1 бод

16.

Остали му пусти!

17.

в) телевизијска драма

Само оба тачна одговора
доносе 1 бод. Ако је подвучено
и нешто погрешно, не добија се
бод.
1 бод

18.

3. лице / (приповедање) у 3. лицу

1 бод

19.

в) Зато што су били јеврејске
националности коју су нацисти
прогањали.
дрхтаво, нијемо, ледено

1 бод

клетва

20.

Све тачно подвучено носи 1
бод. Ако се подвуче све тачно и
нешто нетачно, нема бода.

