РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Школска 2015/16. година
Републичко такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа
Књижевна олимпијада

Питање

Тачан одговор

1.

Јаков Игњатовић

2.

Обе тачно унете
речи носе 1 бод.

3.

Докони морнари од забаве лове
Често албатросе, силне морске птице,
На путу немарне, тихе пратилице
Лађа што над љутим вртлозима плове.
Карађоз

4.

б) апострофа, епитет, метафора, асонанца

1 бод

5.

Енциклопедија мртвих, Данило Киш

Оба тачна, 1 бод.

6.

1. а) 1952.

Оба тачна носе 1
бод.

2. Реквијем (Научите пјесан, Пробудим се,

Кључ за
оцењивање
1 бод

1 бод

Марији, Треба поново... или било који други
валидан наслов).
7.

„Где сам ја? Шта радим? Зашто?”

8.

9.

5
2
1
4
3
Војислав Илић

10.

Градинар, Господа Глембајеви, Салашар

11.

сказ

Све тачно
подвучено, без
навођења других
делова, носи 1
бод.
Цео тачно
успостављен низ
носи 1 бод.
1 бод
Сва три тачно
подвучена (без
подвлачења
погрешног) носе 1
бод.
1 бод

12.

споменар (дневник, бележница); признаје се и
мотив дневника, бележења...

1 бод

13.

1. Радош, Кроз грање небо
2. Ладо Тајовић, Лелејска гора
3. Естрагон, Чекајући Годоа
4. Сава Дамјановић, Башта сљезове боје
Ахмед Нурудин (признаје се и Ахмет јер се у
појединим издањима лектире наилази и на ово
име)

Све тачно
наведено носи 1
бод.

По том вишку који носи свако уметничко дело као
неки траг тајанствене сарадње између природе и
уметника, види се демонско порекло уметности.
[...]
Можда је уметник претеча Антихриста. Можда се
хиљаде и хиљаде нас „играмо Антихриста”, као
што се деца, усред мира, играју рата.

Само све тачно
подвучено (без
погрешних
додатака) носи 1
бод.

14.

15.

16.
У крошњи му | гнезда свијају
17.
епизода, дигресија, понављање (није битан
редослед)

18.

Можда спава – ЛИРИКА
Коштана – ДРАМА
Бакоња фра Брне – ЕПИКА
Руке – ЕПИКА

1 бод

1 бод за оба тачно
урађена захтева.
Сва три тачна
одговора носе 1
бод.

Све тачно носи 1
бод.
1 бод

19.
Роман Ингарден

20.

в) Исидора Секулић

1 бод

