Школска 2021/2022. година
Републичко такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа
Књижевна олимпијада
I разред
Шифра: ________________________________________
1.

Заокружи слово испред тачног одговора:
а) Термин фарса потиче од глагола „испунити”, „попунити” и у књижевно-теоријском смислу
односи се на краће драмско дело.
б) У књижевно-теоријском смислу термин фарса односи се на драмско дело без мисаоне и
стилске оригиналности.
в) У књижевно-теоријском смислу термин фарса односи се на дело религиозно-поучне
тематике.

2.

Пажљиво прочитај одломак из драме Ромео и Јулија, а затим одговори на захтев пишући
одговарајуће појмове на линије тако да исказ буде тачан.
„Непријатељ мој
то је твоје име.
...........................
................. О, буди
неко друго име!”
Наведени исказ изговара _________________ обраћајући се ______________. „Друго име” на које
се односи исказ је ________________.

3.

Заокружи тачне одговоре (има их четири).
У Петраркином Канцонијеру најзаступљеније песничке врсте (форме) су:
балада, елегија, мадригал, дитирамб, сонет, канцона.

4.

Заокружи слово испред два тачна одговора.
а) Приликом спевавања Канцонијера Петрарки је помагао Бокачо.
б) Име Лауре може се симболички односити на злато и етар (ваздух).
в) Канцонијер је Петрарка спевао на народном језику ослањајући се на традицију трубадурског
песништва.
г) Канцонијер је Петрарка спевао на латинском језику стварајући трубадурску традицију.

5.

Уписујући одговарајуће појмове на празне линије реши пропорцију тако да буде тачна.
а) Марко: Андријаш = Антигона: _______________ и __________________
б) _____________: Ахилеј = Југ Богдан: Бошко Југовић

6.
Пажљиво прочитај задатак и одговори на захтев испод. Заокружи слова испред два тачна одговора.
Дон Кихот и Санчо Панса не разликују се по:
а) друштвеном статусу; б) образовању; в) националности; г) вероисповести;
д) физичким карактеристикама; ђ) познавању књижевности.

7.
Поред имена јунака, на сваку празну линију напиши број цитата који се на њега односи.
Гилгамеш ___
1. „такога не има сокола”
Хектор ___
2. „човек бола и радости”
Ноје ___
3. „сјајношлеми велики”
Бановић Страхиња ___ 4. „човјек праведан и безазлен својега вијека”
8.

Пажљиво прочитај наведене стихове у којима је опеван мегдан Марка Краљевића и Мусе Кесеџије,
па одовори на захтев испод.
„Носише се летњи дан до подне,
Мусу б҆јела пјена попаднула,
Краљевића б҆јела и крвава.”
Наведени стихови представљају формулативни образац којим се слика епски двобој. Наведи имена
још два епска јунака чији сукоб је опеван употребом наведене формуле.
Имена јунака су: _______________________ и _______________________.

9.

Пажљиво прочитај наведене стихове, а затим допуни исказе да буду тачни.
„Кад јутро ведро освануло,
Излазило на небо Сунце,
А дјевојка за гору на воду.”
Наведени стихови су из песме ____________________________________________. Она припада
врсти народних песама која се зове ________________________. На крају песме јавља се мотив
девојчиног претварања у _______________________.

10.
На линије напиши одговарајуће појмове тако да тврдње буду тачне.
Крећући се у Божанственој комедији од пакла до раја путник има два водича, који се
зову __________________ и _________________. У алегоријском смислу први водич
симболизује ___________________, а други ______________________.
11.
Повежи наслове књижевних дела са именима њихових писаца, тако што ћеш број који се налази
испред имена писца написати у празно поље испред наслова дела. Име једног писца је вишак.
Антигона
Отаџбина
Све ће то народ позлатити
Туга
Пилипенда
Житије деспота Стефана
Лазаревића

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антон Павлович Чехов
Софокле
Симо Матавуљ
Константин Филозоф
Лаза Лазаревић
Јован Јовановић Змај

7. Ђура Јакшић
12.
Допуни исказ тако да буде тачан.
У прологу комедије Марина Држића Дундо Мароје помиње се глумачка дружина која носи име по
једном драмском јунаку. Он се зове _____________ и по занимању је _____________.

13.

На линијама, испред назива сваког појма, напиши број који се налази испред објашњења тог појма.
Један је назив (појам) сувишан (ту напиши косу црту).
_____ асонанца; _____ алитерација; ____ антагонист; ____ афоризам; ___ антитеза.
1.
2.
3.
4.

14.

15.

Језгровит исказ који садржи досетку, мудрост или рефлексију.
Понављање самогласника у лексичком низу.
Супротстављање два или више појмова супротног или различитог значења.
Директни и главни супарник протагонисте.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Појам „апокриф”:
а) води порекло од грчке речи која означава „скривеност“ и односи се на дело ван канонских
црквених књига;
б) води порекло од латинске речи која означава „отвореност” и чини део Библије;
в) води порекло од грчке речи која означава „окрет” и односи се на старозаветну песму;
г) води порекло од руско-словенске речи која означава новозаветно дело.
Бројеве из датог низа напиши на празне линије тако да искази буду тачни. Три броја су вишак.
Дати низ: 24, 33, 99, 100, 18, 16, 13, 20.
а) Житије Светог Саве написано је у ____ веку.
б) Илијада се састоји од ____ певања (књига).
в) Пакао има ____ певања.
г) Декамерон је збирка од _____ новела.
д) Новела од Станца написана је у ____ веку.

16.

17.

У сваком од понуђених низова заокружи по једно слово испред тачног одговора.
Јунаци-приповедачи (седам девојака и три младића) из Бокачовог Декамерона побегли су
пред опасношћу од:
а) рата; б) земљотреса; в) куге; г) поплаве.
Град из кога су избегли је:
а) Фиренца; б) Рим; в) Напуљ; г) Сијена.
Пажљиво прочитај наведене стихове из народних песама и упореди их. Заокружи потом две одлике
које су им заједничке.
„Боже мили чуда великога!”

18.

„А ја сам јунак морски трговац”

а) Оба стиха су у десетерцу.
б) У оба стиха цезура је после четвртог слога.
в) У оба стиха јављају се епске формуле.
г) У оба стиха присутан је епитет.
д) У оба стиха јавља се словенска антитеза.
Подвуци три појма којима се може описати Дон Кихот. Понуђени појмови су:
неприлагођен, улизица, похлепан, трагикомичан, каријериста, идеалиста.

19.

На основу понуђених појмова реши асоцијацију. Решење је наслов једног књижевног дела.
Појмови: „рајско воће”; горњи и доњи клин; дванаести подрум; курјачка длака.

20.

Наслов дела је: ______________________________.
Допуни наслове дела одговарајућим појмовима из датог низа. Дати низ: јеванђеље, молитва,
житије, легенда, похвала.
____________ о потопу; ______________ по Матеју;
____________ Светом кнезу Лазару; ____________ Светог Саве.

Тест прегледао:_________________

Број бодова: ___________________

Школска 2021/2022. година
Републичко такмичењe ученика гимназија и средњих стручних школа
Књижевна олимпијада
Решења
I разред
Пит
ање

Тачан одговор
НАПОМЕНА: По један бод ученик добија за сваки задатак
само у случају кад су сви елементи одговора тачни.
а)
Наведени исказ изговара Јулија обраћајући се Ромеу. „Друго”
име на које се односи исказ је Монтеги /Монтеги.

Кључ за
оцењива
ње

3.

Балада, мадригал, сонет, канцона.

1 бод

4.
5.

б), в)
а) Марко: Андријаш = Антигона: Полиник и Етеокле
б) Пелеј: Ахилеј = Југ Богдан: Бошко Југовић

1 бод
1 бод

6.
7.
8.

в, г
Гилгамеш 2, Хектор 3, Ноје 4, Бановић Страхиња 1.
Бановић Страхиња и Влах-Алија
Напомена: Може и Влах Алија (без цртице).
Сунце се дјевојком жени; (народна лирска) митолошка песма;
звезду Даницу

1 бод
1 бод
1 бод

Вергилије (разум/рационалност, мудрост), Беатриче (духовну
љубав – може и само: љубав / божја милост)
2. Антигона
1. Антон Павлович Чехов
7. Отаџбина
2. Софокле
5. Све ће то народ позлатити
3. Симо Матавуљ
1. Туга
4. Константин Филозоф
3. Пилипенда
5. Лаза Лазаревић
4. Житије деспота Стефана
6. Јован Јовановић Змај
Лазаревића
7. Ђура Јакшић
Помет, слуга

1 бод

2. асонанца; __/_ алитерација; 4. антагонист; 1. афоризам;
3. антитеза
а)

1 бод

1.
2.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

а) Житије Светог Саве написано је у 13. веку.
б) Илијада се састоји од 24 певања (књига).
в) Пакао има 33 певања.
г) Декамерон је збирка од 100 новела.
д) Новела од Станца написана је у 16. веку.

1 бод
1 бод

1 бод

1 бод

1 бод

1 бод
1 бод

16.
17.
18.
19.

в) куге; а) Фиренца
a, г
неприлагођен, трагикомичан, идеалиста
Златна јабука и девет пауница

1 бод
1 бод
1 бод
1 бод

20.

Легенда о потопу; Јеванђеље по Матеју;
Похвала Светом кнезу Лазару; Житије Светог Саве.

1 бод

НАПОМЕНА: По
један бод ученик
добија за сваки
задатак само у
случају кад су
сви елементи
одговора тачни.

