
Школска 2013/2014. година 

Републичко такмичењe ученика основних школа 

Књижевна олимпијада 

Решења 

 

VIII разред 

 

Питање Тачан одговор Кључ за оцењивање 

1. а) Реља Кнежевић 

б) славонско-подунавски полк (пук) 

в) мост (на Жепи) 

 

Само за сва три тачна 

одговора добија се 1 бод. 

2. апострофа 1 бод 

3. а) 3 

б) 4 

в) 1 

г) 2 

 

Само за сва четири тачна 

одговора добија се 1 бод. 

4. Душан Ковачевић 1 бод (Признаје се само 

пуно име и презиме 

аутора.) 

5. а) есеј 

б) описна (дескриптивна) (лирска) песма  

 

Само оба тачна одговора 

носе 1 бод. 

6.  

БЕСКРАЈ                  КРУГ                      ПЛАВО   
Само сва три тачна 

одговора носе 1 бод. 

7. Т, Н, Н, Н 1 бод 

8. Моју љубав у сну измишљава 

Јован Јовановић Змај 
Само оба тачна одговора 

носе 1 бод. 

 

9. а) Андреас Сам 

 

1 бод. 

10. а) приповедање (нарација/казивање) у 

трећем лицу 

б) приповедање (нарација/казивање) у 

првом лицу 

Само оба тачна одговора 

доносе 1 бод. 

11. симбол 1 бод 

12. Павле Угринов 

 

Вељко Петровић 

Само оба тачна одговора 

доносе 1 бод. Признаје се 

само пуно име и презиме 

писаца. 

13. б) 1 бод 

14. а) Старац и море  

б) Ернест Хемингвеј 

в) контраст (антитеза) 

Само сва три тачна одговора 

носе 1 бод. Признаје се само 

пуно и тачно наведено име и 

презиме аутора.  



15. „Пролећна песма”, Српски рјечник                              
 

 

Само подвучена оба тачна 

одговора носе 1 бод.  

16. Некад је он био најнареднији и најзгоднији 

домаћин на цијелој Крајини. По далеким 

селима, касабама и градовима, по механама и 

хановима, на царским друмовима од Босне до 

Цариграда, говорило се и причало (...) Тако би, 

преко лета, зарадио нешто за зиму, да се 

прехрани и прислужи свијеће на гробовима 

своје чељади. То га је много стајало, али он је 

сваких Задушница, и зимских и јесенских, 

палио свијеће и држао даће и прекаде. 

Само све тачно подвучено 

носи 1 бод. 

17. в) Мемоарима Симеона Пишчевића 1 бод 

18. портрет, Холден Колфилд Само оба тачна одговора 

носе 1 бод. Признаје се и 

само име или само 

презиме јунака, тачно 

наведено. 

19. ОНОМАТОПЕЈА 1 бод 

20. а) Наведеним реченицама аутор нам дочарава 

слику ____моста_____, што је и један од 

најзначајнијих мотива у стваралаштву Иве 

Андрића.  

б) Ова приповетка ( ___Мост на Жепи__) 

послужила је писцу као инспирација да напише 

своје најпознатије књижевно дело за које је и 

одликован Нобеловом наградом, а то је  

_На Дрини ћуприја_ . 

в) Наведи чувену девизу главног јунака 

поменуте приповетке, везира Јусуфа, која је 

уједно и основна идеја приповетке: 

___У ћутању је сигурност__. 

Три и четири тачна 

одговора носе 1 бод. 

 


