
Тест прегледали: _______________________                  Број бодова: ________________
Решења теста за I разред гимназија и средњих стручних школа

Књижевна олимпијада, шк. 2022/23.

Окружно такмичење

Напомене:

1. а) Деспот Стефан Лазаревић – Слово љубве
б) Свети Сава – Житије Светога Симеона
в) Теодосије – Житије Светог Саве
г) Јефимија – Похвала кнезу Лазару

Житије деспота Стефана Лазаревића је сувишно дело.

1 бод

2. Софокле 1 бод

3.      

КЊИЖЕВНИ РОД КЊИЖЕВНА ВРСТА

а)  лирика (лирски) (народна, лирска) митолошка 
песма

б)  епика (епски) новела

в)  епика (епски) еп (епопеја)

                                                         

Један, два, три и 
четири тачна 
одговора – 0 
бодова.

Пет и шест тачних
одговора – 1 бод.

4. а) трагичка кривица 1 бод

5. ʼНисам ни за овас ишао. Зато ми је овако тешкоʼ, мисли Јона.
ʼКад човек зна своју дужност... и сам је сит, и коњ му је сит...
па је за свагда миран и спокојан...ʼ 

1 бод

(Признаје се само 
ако је подвучено 
све од наведеног и
ако није 
подвучено мисли 
Јона)

6. б) морална или етичка карактеризација 1 бод



7. а) Из „Житија Светога Симеона (Немање)  ”  
б) Стефан Немања / Свети Симеон (Немања)
в) Светоме Сави (евентуално своме сину)

1 бод

(Признаје се само 
ако је 
испоштовано 
правило о писању 
великог слова! 
Може и 
скраћеница: Св.)

8. акростих 1 бод 

9. катрен
дванаестерац (  александринац  )  
укрштена (унакрсна/наизменична) рима 

1 бод

10. Нобелову награду за књижевност добио је Иво Андрић, 1961. 
године. Том приликом одржао је беседу „О причи и причању”.

1 бод

11. в) хипербола, епитет, поређење 1 бод

12. Југ-Богдан СТАР(Ј)ЕШТВО 
Вук Бранковић ГОСПОДСТВО 
девет Југовића МИЛОСТ 
Милош Обилић ЈУНАШТВО

ЉЕПОТА је сувишна особина.

Два тачна 
одговора – 0 
бодова.

Три и четири 
тачна одговора – 1
бод.

13. Ној(е) 1 бод

14. Из „Епа о Гилгамешу  ” (може и Осма плоча или сл.)  .
сумерско-вавилонској књижевности
Ловац / ловац
Анафора / анафора

Један и два тачна 
одговора – 0 
бодова.

Три и четири 
тачна одговора – 1
бод.

15. б) опремање и опис јунака   
в) стари дервиш прича о робовању

1 бод



16. Марко Краљевић и брат му Андријаш
Слово љубве

1 бод

17. а) Н 
б) Т
в) Т
г) Н
д) Т

Све тачно и једно 

нетачно – 1 бод.

 

18. а) ДА
б) НЕ

1 бод 

19. а) балада
б) еп
 в) дистих

1 бод

20. А) Ој Лазаре, од Србије главо!
Б) б) наглашава блискост и непосредност у изражавању

1 бод


