
ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА У КЊИЗИ ТЕСТОВИ СА КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ 2012/13. и 2013/14. године  

 
Генерална напомена: Како је Министарство просвете наложило Друштву да одговори на такмичења не могу да се вреднују са пола бода, то се 

у тестовима за такмичења 2014/15. и 2015/16. (који ће бити штампани у новој књизи) више неће тако половично бодовати. У овој књизи, 

бодовање је по старом принципу, како је раније било. 

 
СТРАНА ЗАДАТАК УМЕСТО ТРЕБА ДА СТОЈИ ОБЈАШЊЕЊЕ 

28. 1. наслов: Мали принц наслов: Мали Принц Усклађено са правилом о 

писању великог слова (имена 

јунака дела). 

29. 14. МИЛОЈЕ (невољно, али се попне). МИЛОЈЕ (невољно, али се попне). / 

41. 18. Мали принц Мали Принц Усклађено са правилом о 

писању великог слова (имена 

јунака дела). 

43. 18. Мали принц Мали Принц Усклађено са правилом о 

писању великог слова (имена 

јунака дела). 

49. 19.  

а) Мушка 

рима 

б) Женска 

рима 

в) Дактилска 

рима 

   

   

   
 

 

а) Мушка 

рима 

б) Женска 

рима 

в) Дактилска 

рима 

   

   
 

Једна колона је вишак. 

63. 2. А) Гаврил Стефановић Венцловић  Гаврил Стефановић Венцловић  

64. 19. А - 2, Б - 3, В – 1, Г - 6 2, 3, 1, 6  

122. 8. а) 

НАПОМЕНА: уколико ученик заокружи више од 

једног одговора колико је тражено, чак иако је у 

том случају заокружено и тачан одговор, његов се 

одговор не признаје. 

б)   

123. 12.  „Коштана“ 1 

„Мрачајски прото“ 5 

„Нечиста крв“ 3 

„На Дрини ћуприја“ 4 

„Коштана“ 1 

„Мрачајски прото“ 5 

„На Дрини ћуприја“ 3 

„Нечиста крв“ 4 

 

 

 

129. 3. Три тачна одговора – 0,5; четири и пет тачних – 1 

бод. 

Три тачна одговора – 0,5; четири 1 бод.  

150. 13. а) приповедање у првом лицу, екстеријер; а) приповедање у трећем лицу, екстеријер;  

170. 19.  ...царЛазар Хребељановић ...цар Лазар Хребељановић размак 

172. 6. Заокружи три одреднице...  Подвуци три одреднице...   

177. 9. а) Андреас Сам Андреас Сам  

247. 20. Као тачан признаје се одговори (италијанска) 

октава; 

Као тачан признаје се и одговор (италијанска) 

октава; 

 

 


