
1. Алегорија 

2. Алитерација 

3. Анафора 

4. Анахронизам 

5. Анегдота 

6. Апострофа 

7. Асонанца 

8. Аутобиографија 

9. Ауторска бајка 

10. Афоризам 

11. Народна бајка (неодређено време и простор – био једном један цар..., стереотипан 

почетак, срећан крај, фантастични елементи, безимени јунаци или са симболичним 

именима- Биберче, симболика бројева – 3,5,7,9,12, оптимизам, хиперболисане особине 

јунака) 

12. Увод (експозиција), заплет, кулминација (врхунац радње), перипетија (неочекивани обрт), 

расплет 

13. Десетерац са цезуром после четвртог слога 

14. Басна  

15. Биографија („Житија Ајдук Вељка Петровића“) 

16. Брзалица 

17. Бугарштице 

18. Када се стих подели на два дела, добијају се два полустиха 

19. Главни лик 

20. Градација 

21. Дактилска рима 

22. Дванаестерац 

23. Александринац (симетрични дванаестерац) 

24. Деветерац 

25. Десетерац са цезуром после петог слога 

26. Описна или дескриптивна песма 

27. Статички мотиви су обично у описној песми, они „успоравају“ радњу, има их у описним 

текстовима, пејзажима, а динамички „убрзавају радњу“, то су догађаји који се брзо 

смењују, узбудљиви су и интересантни 

28. Монолог (+унутрашњи монолог), дијалог, дескрипција и нарација и полилог (разговор 

више људи истовремено) 

29. Пејзаж, портрет, ентеријер и екстеријер 

30. Пејзаж 

31. Портрет 

32. Ентеријер и екстеријер 

33. Дидаскалије или ремарке, оне се не изговарају 

34. Драмски – у драми, који је основ драмске радње; епски – у епском делу (Кањош и 

Млеци...); лирски дијалог – лирски субјект разговара са светом или природом... 



35. Дистих  

36. Дитирамб 

37. Дневник („Дневник Ане Франк“) 

38. Лирика, епика и драма 

 

Књижевни род: Лирика  Књижевни род:  Епика   Књижевни род: 
Драма  

Лирске врсте: 

 Дескриптивна 
(описна) песма 

 Родољубива 
(патриотска) 

 Мисаона 
(рефлексивна) 

 Љубавна п. 

 Социјална 

 Химна 

 Успаванка 

 Шаљива песма 

 Песма у прози 
 

 Елегија 

 Дитирамб 

 Ода 

 Епиграм 

 Епитаф 

 Похвала 

 Сонет 

 Канцона 
 

Епске врсте у стиху: 

 Еп (епопеја) 

 Спев 
 

Епске врсте у прози: 

 Басна 

 Бајка 

 Новела 

 Приповетка 

 Роман 

 Кратка прича 

 Анегдота 

 Цртица 

 Житије 

 Афоризам 
 

Епско-лирске врсте: 

 Балада  

 Поема 

 Романса 
 

 
 
Књижевнонаучне врсте: 

 Биографија 

 Аутобиографија 

 Дневник 

 Путопис 

 Мемоари 
 

Драмске врсте: 

 Трагедија 

 Комедија 

 Драма у ужем 
смислу 

 
Драмске подврсте: 

 Једночинка 

 Драма за 
децу 

 Радио драма 

 Историјска 
драма 

 Монодрама 

 Кабаре... 
 
 

Остале форме драме: 

 Сценарио 

 Синопсис 

 Телевизијска 
драма 

 

 

39. Комедија, трагедија и драма у ужем смислу (остале су подврсте: радио драма, монодрама, 

сценарио...) 

40. Чинови (раније је свака драма имала 5 чинова – свака етапа у развоју драмске радње = 

један чин, данас то није тако, постоје драме од 2 или 3 чина, постоје и јеночинке) 

41. Када књижевни лик разговара сам са собом или су то његове мисли 

42. На сцене – када се појави ново лице на позорници, то је онда нова сцена 

43. Драмска лица 

44. Елегија 

45. Епизода, у једном књижевном делу их може бити пуно 

46. Објективност (без личног тона, непристрасно, без осећања), приповедање о догађајима и 

јунацима, развијена фабула (прича), опширност у приповедању (дужа форма), честа 

окренутост прошлости (приповедање о ономе што је било) 



47. Епилог је завршни део у драми после расплета, нема га увек и није обавезан у драми, 

понекад писац даје објашњење шта се збило са ликовима после расплета или износи неки 

закључак, дешава се да се епилог нађе и на крају романа 

48. Епитет  

49. Стални епитет 

50. Епифора 

51. Мушке песме (или јуначке песме) 

52. А) песме старијих времена – догађаји до 15.века, то су песме о  Немањићима, 

Мрњавчевићима, Бранковићима, Јакшићима, Црнојевићима, косовским јунацима, о Марку 

Краљевићу (преткосовски тематски круг песама, тематски круг песама о К. Марку, 

покосовски тематски круг песама...) ; б) песме средњих времена – догађаји у 16.и 17.веку – 

то су песме о хајдуцима и о ускоцима (тематски круг песама о хајдуцима, тематски круг 

песама о ускоцима); в) песме новијих времена – о ослобођењу Србије и Црне Горе 

53. Двосложна рима или женска рима 

54. Житије („Житије Светог Симеона“, „Житије Светог Саве“) 

55.  Загонетка (гонеталица), обично у себи има метафору 

56. Заклетва 

57. Изрека 

58. Иронија 

59. Карактеризација може бити: а) етичка (морална), њоме се приказује јунаков карактер, 

његов однос према добру и злу, правди и неправди, њоме се откривају његове моралне 

особине (племенитост, доброта, истинољубивост, одлучност, праведност) и срећемо је код 

Кањоша Мацедоновића; б) говорна (језичка) карактеризација, остварује се говором јунака, 

начином и избором речи се указује на образовање и порекло лика, јављају се 

дијалектизми, жаргон, архаизми, срећемо је код Феме у „Покондиреној тикви“; в) 

карактеризација може бити и социјална, јунаци су сиромашни или саосећају са 

сиромашнима и боре се за своја права и за једнакост међу класама у друштву, боли их 

патња сиромашних, друштвена неправда и тежак живот људи 

60. Каталог јунака је кад се у епској песми набрајају имена и одлике јунака према важности и 

епској слави да би се створила одговарајућа атмосфера, јавља се у песми „Кнежева 

вечера“ у којој кнез Лазар наздравља јунацима и набраја их редом – од Југ-Богдана до 

Милоша Обилића 

61. Катрен 

62. То је писмо које јунак пише или добија („књигу пише ага од Рибника“) 

63. Народна књижевност се дели: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Књижевни род: Лирика  Књижевни род: 
Епика  

Усмени прозни облици: 
Приповетке                               Предања 

Лирске врсте: 
-Обредне песме  

- Додолске 
- Коледарске 
- Божићне 
- Богојављенске 
- Ђурђевске 
- Краљичке 
- Ивањске 
- Спасовске 

-митолошке песме 
-обичајне песме 

- Здравице 
- Тужбалице 
- Сватовске песме 

-посленичке песме 
-љубавне песме 
-породичне песме  

- Успаванке 
- Песме на 

бабинама 
-шаљиве песме 
-религиозно-
моралистичке песме 

Епске врсте у  
стиху: 

- Епске 
песме 
старијих 
времена 

- Епске 
песме 
средњих 
времена 

- Епске 
песме 
новијих 
времена 

Епске врсте у прози: 
- Басне 
- Бајке 
- Приче о 

животињама 
- Новеле 
- Легендарне 

приче 
(приповетке) 

- Шаљиве приче 
(приповетке) 

- Анегдоте  

-Митолошка 
(демонолошка) 
– о 
натприродним 
бићима и 
силама 
-етиолошка и 
есхатолошка 
предања – о 
пореклу појава 
у природи и у 
друштву, о 
настанку и крају 
света, о 
постанку 
небеских тела, 
животиња, 
биљака и 
човека 
-културно-
историјска 
предања 
(биографије 
јунака, 
приповедање о 
историјским 
догађајима, 
настанку места 

 

- Епско-лирске врсте: балада и романса 

- Краће фолклорне форме:   

 Загонетке 

 Пословице 

 Питалице 

 Изреке 

 Брзалице 

 Пословичка поређења 

 Бројанице 

 Благослови 

 Заклетве 

 Клетве 



64. А) комедија карактера – у њој се на духовит начин осуђују мане главног јунака, његови 

поступци (помодарство, тврдичлук, дволичност, малограђанштина, примитивизам), јунак 

је у центру пажње, његове мане су преувеличане – „Покондирена тиква“, „Госпођа 

министарка“ 

Б) комедија интриге (често се поистовећује са комедијом ситуације) – у њој је најважнији 

заплет, заснива се на неспоразуму, забуни, непажњи или расејаности јунака, долази до 

замене једне особе другом и сл. За циљ има да забави и развесели – Коста Трифковић 

„Љубавно писмо“, „Избирачица“ 

В) комедија нарави (зове се још и друштвена комедија) -  исмева навике, обичаје и 

схватања одређене генерације, друштвене групе или епохе – „Сумњиво лице“ 

 

65. Контраст (антитеза) 

66. Легендарна прича – прича у којој се описује сусрет човека са неком вишом силом (Богом, 

ђаволом) или њеним изаслаником (свецем, анђелом, попом, калуђером), јунак се 

искушава и награђује или кажњава за своје поступке 

67. Лектор је особа која исправља језичке и стилске грешке у тексту који је спреман за 

штампање 

68. Лирика се карактерише: субјективношћу (изношењем личних осећања, размишљања, 

расположења), емоционалношћу (осећајношћу), сажетошћу, сликовитошћу, 

музикалношћу, изражајношћу, ритмичношћу. 

69. Вук их је називао женским песмама. Оне су преношене усмено, аутор им се не зна, 

једноставне су, кратке, у њима се изражавају општа, заједничка осећања и расположења, 

везане су за неку мелодију, има их у шестерцу, седмерцу, осмерцу... у обредним и 

обичајним се сачувало паганство. 

70. Епско-лирске песме зове песмама на међи, у њима се преплићу нарација и осећања. 

71. То је лирски субјекат (лирско ја). 

72. Метафора 

73. Апострофа и метафора. 

74. Монорима ( а понекад се поистовећује и са нагомиланом римом). 

75. Моностих. 

76. Монострофа. 

77. То је мотив. Постоји главни мотив који је водећи (зове се и лајт-мотив), затим постоји 

динамички мотив који је епски мотив и покреће радњу, а зове се још и наративни мотив. 

Постоји статички мотив који успорава радњу, углавном је то мотив неког описа или 

душевно стање. Постоје интернационални мотиви који су заједнички за више народа 

(сукоб браће око плена, долазак мужа на свадбу своје жене...).  

78. Мотивација је начин на који се објашњава зашто неко поступа тако како поступа. Њоме се 

често оправдава поступак лика. Постоје: а)психолошка мотивација којом се открива 

душевно стање лика, његов унутрашњи живот; б) социјална мотивација открива 



друштвено порекло лика, утицај средине у којој живи на његово понашање, погледе на 

свет или припадност некој групи („Десетица“)... 

79. Мото је натпис у стиху или у прози који наговештава смисао дела, налази се испред текста 

и може бити некад нека пословица и сл. (мото имамо на почетку „Јазавца пред судом“). 

80. То је мушка рима. 

81. То је наратор (приповедач), он може бити: а) свезнајући приповедач који зна севе о својим 

ликовима, шта им се догађа, како се осећају (код Андрића увек имамо свезнајућег 

приповедача) и б) доживљајни приповедач који учествује у радњи и догађаје представља 

из свог угла, он приповеда увек у првом лицу („Лилика“, Драгослава Михаиловића, Данило 

Киш). 

82. Приповедање може бити: а) хронолошко, догађаји се казују по реду, онако како су се 

одвијали, б) ретроспективно, догађаји се приказују у обрнутом временском следу, о 

догађајима из прошлости се приповеда у садашњости („Кашика“), в) приповедање у првом 

лицу, успоставља се присан однос са читаоцем, наратор учествује у догађајима, г) 

приповедање у трећем лицу, наратор није учествовао у догађајима и објективно 

приповеда о њима 

83. То је новела („Девојка цара надмудрила“). 

84. У ауторској новели имамо сажето приповедање о једном значајном догађају из живота 

лика који се догодио неочекивано, садржи један догађај, мали број ликова, има свих 5 

етапа у азвој урадње, приповедање је временски и прострорно ограничено, често се 

користи унутрашњи монолог, до расплета долази нагло, изненадним обртом у 

приповедању („Чиновникова смрт“). 

85. Обичајне песме певају о народним обичајима у одређеним животним ситуацијама 

(рођење, венчање, смрт, крштење...). Оне се деле на: сватовске (свадбене) песме, 

здравице (почашнице, почаснице, напијалице) и тужбалице. 

86. Оне су најстарије народне лирске песме, настајале су у колективу, њима су се прослављале 

годишње промене у природи, када су наши преци желели да умилостиве више силе да им 

пошаљу кишу, да им лов и жетва буду бољи... оне су сажете, певају се у групи, а уз њих се 

изводи често и неки плес, певају се у посебним приликама и пригодне су. Деле се на 

зимске (коледарске, божићне, богојављенске), пролећне (лазаричке, ђурђевске, ускршње, 

спасовске), летње (краљичке, ивањске, додолске, пчелске).  

87. Оксиморон настаје посебном врстом супротности где се спајањем два супротна појма 

формира нови појам. 

88. Ономатопеја. 

89. Епски атрибути су: јунаков коњ, сабља, верна љуба, пас, копље, мач... 

90. То је опкорачење (има га код Дучића често). 

91. То је персонификација. 

92. То је песма у прози. 

93. То је поема, ово је лирско-епска књижевна врста, у њој се преплићу епски и лирски 

елементи, а позната је и поема „Ђачки растанак“ Бранка Радичевића. 

94. Појава или сцена. 

95. Поређење. 



96. Посланица је писмо, има исповедни тон, најстарије писмо је из 13.века, то је писмо 

игуману Спиридону које је написао Свети Сава, често је у средњовековној књижевности, а 

и деспот Стефан Лазаревић је написао посланицу „Слово љубве“. 

97. Пословица. 

98. То је рима у којој се подударају место акцента и сви гласови. 

99. Предања могу бити: а) митолошко (демонолошко), веровања у натприродна бића, ђавола, 

вампира, вила, вештица; б) етиолошко (и есхатолошко - о пропасти света), тумачи се 

настанак света, небеских тела, човекових особина, биљака, животиња, порекло природних 

појава: „Како је постала корњача“, „Свети Сава греје земљу“; в) културно-историјско 

предање, говори о јунацима, догађајима и настанку имена места или географског појма: 

„Свети Сава и богати гаван“, „У цара тројана козје уши“, „Савина пећина“, ... 

100. Приче о животињама су развијене народне приповетке чији су носиоци животиње и 

догађаји везани за њих („Међед, свиња и лисица“, „Побијеђени вук“). 

101. Пролог је почетна сцена драме, дакле увек је на почетку драме, у којој глумац уводним 

монологом упознаје публику или читаоца са радњом драме, пролог може говорити учесник 

драме или сасвим независно лице, раније је пролог казивао хор, пролог данас није 

обавезан, ретко га и има. 

102. Путопис је књижевнонаучна врста у којој писац описује неко путовање кроз стварна 

места, земље и пределе, он описује то што види онако како је он то доживео, износи своје 

устиске и размишљања, у путопису се преплићу стварни и измишљени описи, истините 

чињенице и лични утисци. Важан је за науку, јер из њега сазнајемо доста о географији неке 

земље, њеној прошлости, култури, обичајима, начину живота 

103. Радио драма је писана за извођење на радију, текст је писан искључиво за слушање, 

радња и ликови се оживљавају говором глумаца, звучни ефекти су присутни да би се 

доћарало крцкање, шуштање, ... 

104. Реплика је појединачни говор лица у драми, тј.део дијалога, одговор који јунак даје свом 

саговорнику. 

105. Ретардација је успоравање радње (ретардиран значи успорен), постиже се 

статичким мотивима, описима, увођењем епизода... 

106. Рефлексивна или мисаона песма, у њој лирски субјект износи своја размишљања о свету, 

животу и људима. 

107. То је рефрен, у народној књижевности се зове припев, понавља се једна или више речи, а  

може се понављати и цела строфа („Не, немој ми прићи“, „Ој додо, ој додо додоле“, у песми 

„Крвава бајка“ имамо целу строфу као рефрен – „Било је то у некој земљи сељака...“). 

108. Рима је гласовно подударање речи на крају стихова или полустихова, зове се још и слик 

или срок. Она може бити: а) мушка, римују се једносложне речи које садрже само један 

вокал – рој-пој; б) женска, римују се два вокала у вишесожним речима – лица-свица; в) 

дактилска, римују се три самогласника у вишесложним речима – вечери-трепери. Рима у 

катрену може бити: укрштена, парна (паралелна) или обгрљена. Рима може бити и 

нагомилана – када је иста у неколико стихова. 



109. То је роман, назив је добио још у 12.веку, писан је раније и у стиховима, а данас је у прози 

(проза – текст, поезија – стихови), постоје: историјски, биографски, пустоловни 

авантуристички, научно-фантастични, аутобиорафски романи... 

110. Сатира је књижевно дело у коме се на духовит и подругљив начин оштро осуђују негативне 

осовине и појаве у друштву, власт или мане појединца. Сатиричар се често служи 

алегоријом да би на сликовит начин дочарао појаве које осуђује („Мртво море“ Радоја 

Домановића). 

111. Сиже је начин организовања распореда догађаја у књижевном делу, представља 

уметничку интерпретацију фабуле – сиже у песми „Диоба Јакшића“: дијалог небеских тела, 

деоба земље, узрок свађе, одлазак у лов, Дмитрова наредба Анђелији да отрује девера 

Богдана, сусрет између снахе и девера, Дмитров повратак из неуспелог лова и одговор жене 

да није девера отровала, већ да је браћу помирила.  

112. Фабула је хронолошки организована прича. Чини је низ догађаја који су повезани узрочно-

последичном везом, то је окосница радње и основа књижевног дела. Фабулу ћиталац 

сазнаје преко сижеа. Пример: у песми „Диоба Јакшића“ елементи фабуле су: свађа, 

удаљавање, даривање, лош знак, повратак, обавештење. Разлика између фабуле и сижеа је 

у томе што је фабула основа радње у епском или драмском делу, а сиже начин на који је 

писац повезао догађаје и објаснио поступке ликова и мотиве. 

113. Слободан стих одступа од традиционалне ритмичке организације, стихови имају различиту 

дужину, строфе имају неједнак број стихова, често нема ни риму. Користе га Рабиндранат 

Тагоре, Васко Попа, Мирослав Антић. 

114. Има три дела: питање, негативан одговор и позитиван одговор. 

115. Сонет је песма састављена од два катрена и два терцета. Користи га често Дучић у песми 

„Село“. 

116. У социјалној песми лирски субјект пева о тешком животу људи, патњи сиромашних, 

друштвеној неправди и неједнакости (Алекса Шантић „О, класје моје“). 

117. Према врсти стихови су: четверац, петерац... шеснаестерац.  

118. Према броју стихова строфа може бити: моностих, дистих, терцет, катрен, квинта, секстина, 

септима, октава, нона, децима. 

119. Терцина је песма која се састоји од више терцета повезаних ланчано римовањем – аба бцб 

цдц... и завршава се издвојеним стихом („Једна суза“, Алекса Шантић). 

120. Глагољица је прва словенска азбука, настала је у деветом веку, створили су је Ћирило и 

Методије. Они су створили и први књижевни језик код нас – старословенски језик. Година 

863.се узима као почетак словенске писмености када су њих двојица дошла у Моравску (део 

Чешке) и почели да описмењавају Словене. Ћирилица настаје крајем 9.и почетком 10.века. 

створили су је ученици Ћирила и Методија – Климент и Наум Охридски и дали јој име по 

свом учитељу Ћирилу. Најстарији ћирилски споменици писани су на пергаменту, кој исе 

користио до 15.века. Од 13.века почиње се са писањем на папиру. Све до 18.века бројеви су 

се обележавали словима, свако слово је имало бројну вредност (а=1, б=2...). Данас 

ћирилицом пишу Руси, Бугари, Срби, Украјинци, Белоруси, Македонци и Русини. Најстарији 

ћирилични споменик је Мирослављево јеванђеље, написано у 12.веку.  



121. То је унутрашњи монолог, он је у првом лицу и користи се да би се истакло психолошко 

стање јунака – „Неће да говори“, помисли Червјаков, „дакле, љути се...“. неуправни говор 

није део унутрашњег монолога. 

122. Фуснота је напомена при дну странице која се у тексту обележава бројем или звездицом, а 

на страници се се одваја од текста цртом и штампа се мањим словима. У фусноти се бележи 

извор на који се у тексту аутор позива или је то неко додатно објашњење. Срећемо је у 

„Житију Ајдук Вељка Петровића“ у петом разреду и у „Посланици игуману Спиридону“ 

Светог Саве у седмом разреду, а у радној свесци за седми р.се јавља и у тексту на 20.страни 

у одломку о Старцу Милији. 

123. Синестезија је стилска фигура којом се представљају чулни утисци на тај начин што се оно 

што осећамо једним чулом изражава доживљајима другог чула – мирис, укус и глас се 

објашњавају, рецимо, помоћу слике. Примери: танак глас, хладне и топле боје, мукла ноћ, 

хладан поглед, глуво доба, гладне очи... 

124. Ово је симбол. 

125. Ово је химна, некад се певала у славу богова, а данас у славу народа и државе. Има свечан 

тон, велича земљу, народ или идеју, обично се пева, док се изводи, људи стоје ћутећи у знак 

поштовања. Србија има своју химну. То је „Боже правде“ коју је написао Јован Ђорђевић, 

написана је у 19.веку. 

126. Хипербола 

127. Цезура је стална граница речи у стиху, дели стих на два дела (на два полустиха) 

128. То је чин, дели се на сцене, а сцене се деле на појаве. Стерија чин назива дејство, а појаву 

позорје. На крају сваког чина спушта се завеса. 

129.  


