
Решења теста за II разред гимназија и средњих
стручних школа

Књижевна олимпијада, шк. 2022/23.

Окружно такмичење

Напомене 

1. Међу јавом и мед сном, Лаза Костић, три (3) Све тачно – 1 бод 

2. (Кир) Јања, монолог Оба тачна – 1 бод

3. б) епитет; в) контраст Оба тачна – 1 бод

4. Критика романа „Љубомир у Јелисијуму” 1 бод 

5. в)  да  појединац  може  променити  религију  и
вероисповест.

1 бод 

6. а) Н; б) Т; в) Н; г) Т Све тачно – 1 бод 

7. а) Ана Карењина
б) Santa Maria della Salute
в) Илијада

Све тачно – 1 бод

8.  а) 2; б) 4; в) 1; г) 3; 
очеви

Све тачно – 1 бод 

9. Људска комедија; Божанствена комедија/ 
Комедија; Данте Алигијери

  Све тачно – 1 бод 

10. Вук (Стефановић) Караџић;
писмо (посланица, епистола);
кнезу Милошу (Обреновићу);
корист (интерес, добро)

Све тачно – 1 бод 

11. РОМАНТИЗАМ РЕАЛИЗАМ

светски бол
приказивање друштвене

стварности
емоционалност типски ликови

идеализам Уверљивост
доминација лирских врста психолошка мотивација

 Све  тачно – 1 бод. 
Редослед одговора у 
једној колони није битан. 

12. а) Тип (типски јунак/лик, типизирани јунак/лик);
б) Натурализам

Оба тачна – 1 бод 

13. Хасанагиница;  Марко  Краљевић  и  брат  му
Андријаш

Оба тачна – 1 бод
Уколико је поред 
наведених подвучен још 
неки пример – одговор се
не признаје.



14. Акакиј(е) Акакијевич (Башмачкин) 1 бод 

15. екстеријер 1 бод

16. Горском вијенцу/Посвети праху оца Србије, (вожда)
Карађорђа/ Ђорђа Петровића

1 бод 

17. Ђовани Бокачо, Декамерон 1 бод 

18. Аутор Дело Књижевна врста
Лав

Николајевич
Толстој

Ана
Карењина

(породични/
друштвени/

љубавни/
социјално-

психолошки)
роман

Доситеј
Обрадовић

Живот и
прикљученија

 аутобиографија

Константин
Филозоф

Житије
деспота
Стефана

Лазаревића

житије

Све тачно – 1 бод.

Признају се само 
правописно коректни 
одговори, у којима је 
наведено пуно име и 
презиме писца.

19. а) 2; б) 3; в) 1. 1 бод

20.  Побратиме, Старина Новаче,
кажи право, тако био здраво,
са шта, брате, оде у хајдуке?
Каква тебе оћера невоља
врат ломити, по гори ходити […]?

(тематском кругу народних епских) песама о 
хајдуцима/ хајдучком циклусу/ (народним епским) 
песмама средњих времена; 4. (четвртог); епски / 
јуначки десетерац

Све тачно – 1 бод 


