
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ПО НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА, 30. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  К Њ И Ж Е В Н О С Т И
СРЕДЊА ШКОЛА, I РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _________________________________________________

Име и презиме: ______________________________________________________________

Школа: _____________________________________________________________________

Град: __________________________ Разред: ________________________

_________________________ Попуњава комисија

(потпис ученика) Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Погрешан одговор не доноси ни позитивне ни негативне
бодове.

Тест урадила: Вања Јекић, докторанд, предавач у РЦТ „Михајло Пупин”, Панчево 
Рецензент: Драгана Цуцућ, професор, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Панчево



Пажљиво прочитај питања! Прецртани и дописани или преправљани одговори се не
признају. Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број бодова на
тесту је 50. 
СРЕЋНО!

1. Особине овог уметничког стила и књижевног правца првенствено
се препознају у напуштању правилности и једноставности 
ренесансне уметности, и у продору субјективног, тајанственог и 
мистичног у стваралллаштво. Има специфичччно схватање 
лепоте које се огледа у богатству украса и настоји да прикаже 
пролазност живота, да велича духовне вредности у односу на 
материјалне и подсети на пролазниост свега. Реч је о 
__________________

2. Повежи име књижевног лика са делом у којем се појављује тако што 
ћеш број којим је означен лик, написати поред одговарајућег наслова. 

1. Андреас Сам                               Бановић Страхиња
2. Хектор                   Илијада
3. Марица                                Рани јади
4. Енкиду Први пут с оцем на јутрење          
5. Југ Богдан                              Еп о Гилгамешу  

3. Одреди књижевни род и врсту наведених дела.
                                          

Књижевни род Књижевна врста
Туга 
Новела од Станца

4. Пажљиво прочитај наведени одломак, а затим одговори на захтеве 
испод текста.

„Укратко, ту ноћ су провели под неким дрвећем; с једног дрвета Дон 
Кихот одломи суву грану која му је готово могла послужити као копље,
и стави на њу гвожђе које је скинуо с изломљеног копља. Целе те ноћи 
Дон Кихот није спавао него је размишљао о својој господарици 
_______________________, прилагођавајући се ономе што је читао у 
својим књигама, кад су витезови без сна проводили многе ноћи по 
шумарцима и пустињама, забављени сећањима на своје даме”.

Наслов књижевног дела: __________________________________
Име књижевног лика чије име недостаје: __________________
Форма казивања: ___________________________

5. Наведи пет етапа драмске радње.

___________________________________________________________

6. Унеско је за Међународни дан књиге прогласио 23. април зато што су на
тај дан 1616. године преминула два светска великана која су обележила 
епоху хуманизма и ренесансе, један у Енглеској, други у Шпанији. 
Наведи њихова имена и презимена: 



______________________________________________________________

7. Епске песме старијих времена и дугог стиха, најчешће  писане у 
петнаестерцу или шеснаестерцу зову се 
_______________________________. 
Најпознатија је Марко Краљевић и брат му Андријаш.

8. Заокружи слово испред низа речи које одговарају значењу речи дундо у 
ученој комедији Марина Држића:

а) чика, стриц, ујак
б) луди, шаљиви, неозбиљан
в) трговац, путник, номад

9. Допиши.
Сонетни венац се састоји од _______сонета (број), а послењи се зове 
____________________________.

10. Прочитај захтеве у вези са песмом Кнежева вечера и заокружи тачне 
одговоре.

1. Оклеветани јунак је:

а) Југ Богдан
б) Вук Бранковић
в) Милош Обилић

2. Стихови „невјера ти сједи уз кољено, / испод скута пије хладно
вино” односе се на:

а) Милоша Обилића
б) Вука Бранковића
в) Југ Богдана

11. Стави Т поред тврдње која је тачна и Н поред тврдње која није тачна.

а) Епитет божанствена уз Дантеову Комедију додао је Бокачо. ____
б) Декамерон има сто прича. ____
в) Петрарка среће Беатриче испред Цркве Св. Кларе у Авињону. ____
г) Вергилије је Дантеов водич кроз Пакао. ____
д) Нојева барка се насукала на Синајској гори. ____

12. Илијада је писана стихом који се зове 
__________________________ 

13. Хасанагиницу је први забележио италијански путописац и 
етнограф _____________________________ и објавио у делу 
Путовања по Далмацији у_______________(име града). Одатле ју
је на немачки превео ___________________.

14. У сваком од наредних исказа пронађи и подвуци тачну тврдњу. 

а) У песми Диоба Јакшића Дмитар је узео земљу Каравлашку, 
Карабогданску и:    Срем / Посавље / Банат.



б) Улогу приповедача у њој има:   месец / звезда Даница / старији брат. 
в) Дмитрова љуба је:    Јела / Милица / Анђелија. 

15. Наведи назив за стилску фигуру која доминира у наведеним стиховима,
а да није епитет: 

„Бјеше бане у маленој Бањској,
У маленој Бањској крај Косова“

____________________________

16. Пажљиво прочитај наведене стихове, а затим одговори на захтеве у 
овом и наредном задатку.

„Вила гњиздо тица ластавица,
вила га је за девет година,
а јутрос га поче да развија;
долети јој сив-зелен соколе
од столице цара честитога,
па јој не да гњиздо да развија.” 

а) Наслов народне песме: _____________________________
б) Име лика из песме који изговара наведене стихове: 
_____________________

17. Напиши назив стилске фигуре која доминира у стиховима наведеним у 
претходном задатку (осим епитета): _____________________________

Подвуци мотив који се јавља у песми из које су стихови преузети: 

неверна љуба, муж на свадби своје жене, женидба с препрекама. 

18. Повежи наслове књижевних дела са топонимима који се доводе у везу 
са садржајем и контекстом наведених дела.

Ромео и Јулија                                        Авињон
Канцонијер                                              Фиренца
Декамерон                                               Мантова

19. Међу наведеним карактеристикама заокружи три које се односе на 
новелу.

а) психолошка карактеризација јунака
б) уобичајен почетак и завршетак
в) фантастични елементи
г) неочекиван завршетак
д) неодређеност времена и простора 
ђ) сажета радња

20. Уобичајени назив за утицај Канцонијера и љубавне лирике његовог аутора на 
стваралаштво других аутора назива се: ___________________________


