
Школска 2015/2016. година 

Oкружно такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

 

II разред 

 

Питање Тачан одговор Кључ за оцењивање 

1. б) идеална драга         

в) митизација националне прошлости  

е) драмска књижевност 

 

Уколико су дата два или три тачна одговора, 

онда се даје 1 бод. 

Уколико ученик заокружи више од три 

одговора, одговор се не признаје. 

2.  а) „стати на своје ноге”; 1 бод 

Уколико ученик заокружи више од једног 

одговора, одговор се не признаје. 

3. 

 

 

 

1. Софроније Кирић 

2. Ђорђе Радојловић Глава шећера 5 

3. Јеврем Прокић Ветар 2 

4. Теодор 

Милутиновић 

Народни 

посланик 
3 

5. Максим 

Сармашевић 

Само сва три тачна одговора доносе 1 бод. 

4.  

Лаза Лазаревић 

 

НАПОМЕНА: Признаје се само пуно име и 

презиме писца.  Као тачан одговор признаје се и 

уколико ученик наведе прво презиме па име 

писца (Лазаревић Лаза). Као тачан признаје се и 

одговор Лаза К. Лазаревић. 

Одговори Л.Лазаревић; Лаза Л.; Л.Л.; Л. Лаза; 

Лазаревић Л. и друге непотпуне формулације се 

не признају. 

 

1 бод 

5. Симплока је стилска фигура која је сачињена од 

понављања речи или групе речи на почетку стиха 

(што је иначе фигура која се зове анафора) и на 

крају стиха (што је иначе фигура која се зове 

епифора). 
 

Само оба тачна одговора доносе 1 бод. 

6. б) 

в) 

Само оба тачна одговора доносе 1 бод. 

7. Народни посланик 

Сва остала дела су приповедна проза, а само је 

Народни посланик драмско дело.  

НАПОМЕНА: признаје се било која формулација 

одговора која у себи садржи наведени критеријум. 

1 бод 

8.  

Јаков Игњатовић  

НАПОМЕНА: Признаје се само пуно име и 

презиме писца.  Као тачан одговор признаје се и 

уколико ученик наведе прво презиме па име 

писца (Игњатовић Јаков). Као тачан признаје се и 

одговор Јаков Јаша Игњатовић. 

Одговори Ј. Игњатовић; Јаков/Јаша И.; Ј.И.; И.Ј.; 

И. Јаков/Јаша; Игњатовић Ј. и  друге непотпуне 

формулације се не признају. 

 

1 бод 



2/ II разред 

 

9. а) 1 

б) 2 

в) 2 

г) 3 

Уколико су дати само један и само два тачна 

одговора, онда се не даје ниједан бод. 

Уколико су дата три и четири тачна одговора, 

онда се даје 1 бод. 

10. а) асонанца       

б) алитерација 

г) асидентон       

Уколико су дата два или три тачна одговора, 

онда се даје 1 бод. 

11. в) систем поступака у изградњи радње и 

карактера; 

1 бод 

Уколико ученик заокружи више од једног 

одговора, одговор му се не признаје. 

12.  а) Н; 

 б) Т; 

 в) Т. 

 

1 бод 

Само све тачно доноси један бод. 

13. 1. самарџија                     

2. кујунџија                    Јеврем Прокић  4 

3. казанџија                    Мане 2 

4. трговац                       Благоје 3 

5. абаџија 

1 бод 

Само све тачно доноси један бод. 

14.   

научност   2             метафоричност    1 

поезија       1            проза                     2 

метонимичност   2          мистицизам           1 

 

Уколико ученик да један, два или три тачна 

одговора, не добија ниједан бод. Уколико 

ученик да четири, пет и шест тачних 

одговора, добија 1 бод. 

15. а) Јаков Игњатовић 

б) Лаза Лазаревић 

НАПОМЕНА: као тачни одговори не признају се 

било каква скраћивања имена и презимена. 

1 бод 

Само све тачно доноси један бод. 

16. а) Народни епски десетерац је врста стиха у којем 

је цезура после петог слога. 

1 бод. 

 

17. а) Т; 

б) Н; 

в) Т; 

г) Т. 

Уколико су дати само један и само два тачна 

одговора, онда се не даје ниједан број. 

Уколико су дата три и четири тачна одговора, 

онда се даје 1 бод. 

18. б) реалистичка мотивација  

д) тема породице     

1 бод 

Само све тачно доноси један бод. 

19.  

в) кованица 

 

 

1 бод 

Уколико ученик заокружи више од једног 

одговора, одговор се не признаје. 

20. а) Т; 

б) Н; 

в) Т. 

 

1 бод 

Само све тачно доноси један бод. 

 

 


