
Школска 2016/2017. година 

Републичко такмичење ученика основних школа 

Књижевна олимпијада 

 

Осми разред 

 

Шифра: ________________________________________ 

 

1. Повежи линијама идеје (поруке) са насловима дела на које се те поруке односе. Један 

наслов је сувишан. 

 

„Ох, да само хоће црни круг да                                            Смрт војводе Пријезде 

се повуче и отвори нам пут.” 

                                                                                                  Сеобе I 

„Уметност и воља за отпором побеђују 

Свако зло, па и саму смрт.”                                                   Дневник Ане Франк 

 

„Морава нас вода одʼранила,                                                 Аска и вук  

Нек Морава вода и саʼрани.” 

 

 

2. Пажљиво прочитај одломак из „Приче о кмету Симану” Иве Андрића, па подвуци 

реченицу која му не припада. 

 

Први дани септембра. Сунчано јутро. У шљивику на трави лежи Симан, руке затурио 

под главу, над њим се модре и савијају гране пуне рода. Око Тимока сваки домаћин 

дотјера на Ђурђевдан ка цркви по мушко јагње. Као кроза сан чује доле шкрипу 

вратница и гласове. Погледа једним оком само, и одмах види шта је. 

 

 

3. Допуни следећи текст речима које недостају. 

 

Наш чувени песник ______________________________________ у песми 

________________________ опева жену српског краља Милутуна. И данас се фреска  

ове краљице налази у манастиру ____________________________ . 

 

 

4. У следећем одломку из песме Васка Попе „Свети Сава” подвуци осмерац и усправном 

цртом одреди место цезуре у том стиху. 

 

„У риђој му бради 

Засутој липовим цветом 

Громови с муњама играју жмурке.” 

 

 

5. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим примерима: „дићи сидро”, „хтети хлеба 

без мотике”, „он му је десна рука”? 

 

Назив те стилске фигуре је: _______________________________ . 

 

 

 



6. Заокружи слова испред исказа који се односи на књижевни појам РЕТРОСПЕКЦИЈА. 

 

а) Реторичка фигура која означава понављање истих речи на почетку и крају смисаоних 

    целина. 

б) Епска техника која накнадно приповеда о догађајима из прошлости. 

в) Често поприма форму уметнуте приче и користи се као један од облика ретардације. 

г) Осетљивост читаоца или писца према естетском доживљају. 

 

 

7. Повежи песнике и наслове њихових песама (обрађиваних у школи) у којима преовлађују 

родољубиви мотиви. Назив једне песме је сувишан. 

 

Алекса Шантић                                             Србија 

Десанка Максимовић                                   Отаџбина 

Душан Васиљев                                            Моја отаџбина 

Ђура Јакшић                                                  Крвава бајка 

                                                                        Домовина 

 

8. Препознај песника на основу следећег описа, па његово име напиши на линији. 

 

     Највећи је лиричар новијег руског песништва. Рођен је у Константинову. Са својом 

женом, чувеном америчком балерином Исидором Данкан, пропутовао је свет. Живот је 

завршио трагично, самоубиством у Лењинграду (данашњи Петерсбург), а сахрањен је у 

Москви. Његове најважније књиге песама су: Исповест мангупа, Кафанска Москва, 

Песме о Русији и револуцији. 

                                                 ________________________________________________ 

                                                                        (име и презиме песника) 

 

9. Допуни стихове Змајевих „Светлих гробова” речима које недостају. 

 

„А ко беху они  __________ 

Који су те напред звали, 

Који су те ојачали, 

Који су ти крила дали? –  

То бејаху _______________ !” 

 

 

10. Користећи бројеве од 1 до 5, успостави хронолошки редослед радње, стања и збивања у 

приповеци „Књига” Иве Андрића. 

 

__________  Кад је лепак био растопљен, однео га је у собу, извадио књигу и парчетом 

дрвета, које је био нарочито истањио, почео да маже повез књиге. 

 

__________  Нагнут над ковчегом, дечак је гледао час књигу а час корице и осећао како 

му крв навире у главу. Питао се збуњено шта треба да предузме па да ствар поправи. 

 

__________  Небројено пута он је те ноћи поновио у себи цео призор са предајом књиге, 

како би он, по његовом мишљењу, требало да изгледа. 

 

__________  Професор, утучен и мрзовољан, није га ни погледао. 

 

__________  Осећао је да би требало да се радује, да кликће од весеља што је све овако 

неочекивано добро прошло [...], али у тој празнини која је услед наглог и повољног 

решења одједном настала у њему, не може та радост да нађе места ни одјека. 

 



11. Пажљиво прочитај следећи одломак, па одреди на ког јунака из приповетке Панорама 

Иве Андрића се он односи. Име тог књижевног јунака напиши на линији. 

 

     Имао сам најбољег и најближег друга. Били смо нераздвојни и волели се како се само 

дечаци у тим годинама воле. Тај мој друг био је снажан, отресит дечак. Чим сам видео 

први програм, ја сам, у свом одушевљењу, зажелео да ту радост поделим са другом. 

Наговорио сам га да идуће недеље одемо заједно у панораму. 

 

 ________________________________ 

                     (име јунака) 

 

12. Повежи линијама наслове књижевних дела са пословицама или изрекама које се на њих 

могу односити. Један наслов је сувишан. 

 

1. Љубавни растанак                                               а) Отето – проклето. 

2. Смрт војводе Пријезде                                        б) Младост – лудост. 

3. Покондирена тиква                                              в) Пирова победа. 

4. Диоба Јакшића                                                      г) Не кити се туђим перјем! 

5. Иво Сенковић и ага од Рибника 

 

13. Изабери међу понуђеним речима, па попуни празна места у следећој реченици. 

 

Понуђене речи: позориште, позорје, призор, дејствовање, деловање, дејство, сцена. 

 

Јован Стерија Поповић чин назива ___________________________,  

а појаву ________________________________ . 

 

 

14. У следећем одломку из народне бајке „Златна јабука и девет пауница” подвуци 

приповедачеве речи. 

 

 – У све подруме можеш ићи, али у дванаести не иди нипошто, нити га отварај, не шали 

се главом! С отим она отиде. Царев син, оставши сам у двору, стане мислити у себи: 

„Шта би било у дванаестом подруму?” 

 

 

15.             Пажљиво прочитај Пушкинову песму „Волео сам Вас”, па одговори на захтеве. 

„Волео сам Вас; моја љубав стара 

Још увек, можда, спи у срцу моме. 

Алʼ зашто она немир да Вам ствара? 

Ја нисам рад жалостити Вас њоме. 

Волео сам Вас немо, безнадежно, 

Пун стрепње и пун љубоморне боли, 

Волео сам вас искрено и нежно; 

Нек Бог да, тако други да Вас воли.”     

а) Песма која има само једну строфу назива се ________________________________. 

 

б) Према броју стихова у строфи, ово је  _________________________. 
                         

 

16. Заокружи слово испред тачног назива врсте риме коју препознајеш у претходном 

примеру (питање број 15). 

 

а) женска затворена рима                                 в) мушка затворена рима 

б) женска отворена рима                                  г) мушка отворена рима 

 

 



17. Прочитај следеће исказе, па заокружи Т ако је исказ тачан, а Н ако је нетачан. 

 

1. Јован Дучић, наш велики песник, био је и  путописац.                    Т     Н 

2. Преводна књижевност у најширем смислу обухвата 

    сва класична дела која су преведена с једног језика на други.        Т     Н 

3. Перспектива је један од три основна облика приповедања 

    у прози, према типологији наративних ситуација.                            Т     Н 

    

 

18. На линијама напиши називе три стилске фигуре које препознајеш у следећем примеру из 

„Моста на Жепи” Иве Андрића. 

 

Испод лука се видело, у дну видика, парче модре Дрине, а дубоко под њим је гргољила 

запењена и укроћена Жепа. 

______________________     _________________________     ________________________ 

 

 

19. Повежи наслове дела и имена писаца тако што ћеш број дат испред имена писца 

написати на линији испред назива дела. Један писац је вишак. 

 

_____ Мемоари                                       1. Симо Матавуљ 

_____ Бакоња фра Брне                         2. Милутин Бојић 

_____ Подне                                            3. Прота Матеја Ненадовић 

_____ Опомена                                       4. Јован Дучић 

_____ Кроз мећаву                                 5. Десанка Максимовић 

_____ Мостови                                       6. Иво Андрић 

                                                                  7. Петар Кочић 

 

20. Одреди значење подвучене речи из следећег одломка из дела Вељка Петровића „Јабука 

на друму”. Два одговора су тачна. Заокружи их. 

 

За младог лета, а из удаљених мајура, дотрчаће амо чобанчић, мали кравари, свињари и 

гушчарице, побрстиће зелене јабучице са свих главнијех грана, докле год се осмеле да се 

успну. 

 

Мајур је:  а) мала њива                       в) бачија 

                 б) салаш                               г) пољско имање 

         

 

 

 

Тест прегледао: _______________________                              Број бодова:_______________  

 

 



Осми  

разред 

Решења:  Напомена:  

1.  „Ох, да само хоће црни круг да се повуче и 

отвори нам пут.” – Дневник Ане Франк 

                                                                                                   

„Уметност и воља за отпором побеђују свако 

зло, па и саму смрт.” – „Аска и вук”                                                   

 

„Морава нас вода одʼранила,                                                  

Нек Морава вода и саʼрани.” – „Смрт војводе 

Пријезде” 

Све тачно – 1 бод 

2.  Око Тимока сваки домаћин дотјера на 

Ђурђевдан ка цркви по мушко јагње. 

1 бод  

3.  Милан Ракић, Симонида, Грачаница  Све тачно – 1 бод 

4.  Засутој | липовим цветом 

 

Све тачно – 1 бод  

5.  метонимија  1 бод  

6.  б), в) Оба тачна – 1 бод  

7.  Алекса Шантић – Моја отаџбина 

Десанка Максимовић – Крвава бајка  

Душан Васиљев – Домовина  

Ђура Јакшић – Отаџбина                                                

Све тачно повезано носи 1 бод. 

8.  Сергеј (Александрович) Јесењин 1 бод  

9.  диви, идеали  Све тачно – 1 бод  

10.  2 

1 

3 

4 

5 

Све тачно – 1 бод  

11.  Лазара 1 бод  

12.   1 –  

2. в) 

3. г) 

4. а) 

5. б) 

 

Три или четири тачно повезана 

пара носе 1 бод. 

13.  Чин = дејство; 

Појава/позорје = призор. 

Оба тачна – 1 бод. 

14.  С отим она отиде. Царев син, оставши сам у 

двору, стане мислити у себи 

1 бод  

Уколико је ученик подвукао део 



који није тачан, одговор се не 

признаје.  

15.  а) монострофа 

б) октава  

1 бод за оба тачна одговора. 

16.  б)  1 бод  

17.  1. Т 

2. Т 

3. Н 

Све тачно – 1 бод  

18.  епитет(и), персонификација, ономатопеја. 

 

(редослед није битан) 

Све тачно – 1 бод  

19.  3 Мемоари                                       

1 Бакоња фра Брне                          

4 Подне                                             

5 Опомена                                        

7 Кроз мећаву                                  

6  Мостови                                        

                                                                  

 

Све тачно – 1 бод 

20.  б), г) Оба тачна – 1 бод  

 


