
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.

ТЕСТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
СРЕДЊА ШКОЛА, III 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.
Укупан број бодова на тесту је 50.
СРЕЋНО!
1. На основу описа, препознај како се зове стилска формација и напиши 

њен назив.

Овим термином обухваћено је више различитих покрета,
школа  и  праваца  између  два  светска  рата,  углавном
револуционарног  карактера,  чије  би  се  заједничке
тенденције  могле  обележити  као  окретање  против
традиције, измењено тумачење односа форме и садржине,
фрагментарност текста, преовладавање естетике ружног и
апсурдног  која  дестабилизује  претходно  успостављену
хијерархију, ауторитет и морал. Уметници су се посебно
груписали,  пишући  полемичке  прогласе,  манифесте,
провокативне програме.

Реч је о:________________________

2. На основу описа, препознај о којој књижевно-научној врсти је 
реч и напиши њен назив.

То је аналитички, интерпретативни или критички састав
краћег обима који се одликује субјективним третирањем
теме  и  мањом  систематичношћу  у  излагању.  Осим
Мишела де Монтења, који се сматра родоначелником ове
врсте, писали су га и И. Секулић, Ф. Бекон, О. Вајлд, Ј.
Дучић, Б. Поповић, Љ. Симовић и многи други.

Реч је о:_____________________

3. Подвуци три одлике које се односе на надреализам.

елементи Фројдове психоанализе,  љубав према 
опасности,  тркачки аутомобили,  смисао предмета 
мора бити производ потресног доживљаја,  мотив сна, 
асоцијативно писање

4. Препознај на основу биографије, о ком песнику је реч и 
напиши одговор.

Рођен је 1893. и једна је од најистакнутијих песничких
личности руског футуризма, првих година револуције 
и совјетске власти. Био је особен као личност, као 
појава, као песник. Од почетка је био бунтовне и 
динамичне природе, отворен у наступима и 



расправама, човек протеста и динамичног схватања 
живота. Као песник био је иноватор, увео је у поезију 
лексику улице, екстатичан тон, експлозиван језик, 
необичан речник, цитате, нове жанрове поеме, 
степенаст стих. Своје прве песничке радове објавио је 
у зборнику Шамар друштврном укусу.

Име и презиме: _________________________________

5. Поред сваког доминантног мотива допиши одговарајуће слово испред 
наслова књижевниог дела у којем га препознајеш.

А)Ујка Вања     Б) Господа Глембајеви     В) Нечиста крв

1. Мотив удвајања јунакиње ___
2. Мотив светског путника ___
3. Мотив јалове лепоте ___

6. Попуни табелу уписујући књижевни род и врсту.

Назив дела и име 
писца Књижевни род Књижевна врста
Круг

Мрачајски прото

Облак у 
панталонама

7. Подвуци имена три књижевна лика из романа Сеобе Милоша Црњанског.

ујак Карл, Аркадије, болничарка Бранка, Средоје Лазукић,
Карло Лотариншки, Павле Исакович, Милан Гласинчанин

8. Пажљиво прочитај наведени одломак, допиши мотив који 
недостаје и одговори на захтеве.

„ Али слутим, а слутити још једино знам.
Ја сад слутим за те _____ да су баш оне
Што ме чудно по животу воде и гоне:
У сну дођу да ме виде шта ли радим сам.
Али слутим, а слутити још једино знам.

а) Строфа је из песме:________________________________
б) Име и презиме аутора:_____________________________
в) Књижевна врста:_________________________



9. Као својеврсни одговор авангардне генерације антологичарским 
узусима које је поставио Богдан Поповић, Станислав Винавер је 
створио (напиши тачан назив дела): 
________________________________________________________

10. Ако је тврдња тачна, упиши „Т”, а ако је нетачна, упиши „Н”.

а) Туга у камену је песма Момчила Настасијевића. ____
б) У садржају Свакидашње јадиковке пронаћи ћемо 
инвокацију. ____
в) Хана је љубавна песма Оскара Давича која је, такође, блиска и 
активистичкој песничкој парадигми. ____
г) Дело Људи говоре жанровски је хомогено и одређује се као 
путопис. ____

11. Поред сваког пара напиши „ДА” или „НЕ” у зависности од тога да ли су 
наведени писци могли да се сретну, узимајући у обзир периоде њихових 
живота.

а) Франц Кафка и Шарл Бодлер ____
б) Иво Андрић и А. П. Чехов  ____
в) Иво Андрић и Шарл Бодлер ____
г) Јован Дучић и Исидора Секулић ____

12. Повежи имена књижевних ликова са именима писаца тако што ћеш поред
имена писца написати одговарајуће слово. Име једног лика је сувушно.

1. Иво Андрић ____                а) Стевица
2. Петар Кочић ____               б) Леон
3. Милош Црњански ____      в) Салче
4. Борисав Станковић ____       г) Дафина

                                                          д) Лотика
13. На линији напиши име и презиме оснивача дадаизма.

14. Подвуци називе два књижевна дела у којима се појављује доминантан 
мотив пропадања, девијације породице.

Процес,                   Људи говоре,             Човек пева после рата,
Нечиста крв         Круг,                            Господа Глембајеви.

15. Синоним за реч градинар је: _____
_____________________

16. Колико је укупно наратора у Мрачајском проти Петра Кочића? 

Укупно има _ ___ наратора.



17. Допиши имена женских ликова тако да добијеш одговарајући пар.

Вук и Дафина            Зевс и Хера;
Јозеф К. и ____________ Мрачајски прота  и _________________

18. На основу наведених кључних речи препознај о ком књижевном делу је 
реч и напиши назив дела, име и презиме писца.

острво,   пчела,   есеј,   роман,   путопис,   рат,     разговори

Назив дела: ___________________________________
Име и презиме писца: ____________________________

19. Напиши називе три стилске фигуре које уочаваш у подвученом стиху, 
врсту строфе и врсту стиха у којем је песма испевана

„Не плачем само с болом свога срца
Рад земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.”

а) Стилске фигуре: 
__________________,__________________и_________________
б) Врста строфе:___________________________
в) Врста стиха:___________________________

20. Који облик казивања (форму приповедања) препознајеш у наведеном 
одломку?

„Што  тако  са  њоме  да  чине;  и  то  са  њоме,  са  којом  су
доскора с толиким поштовањем и љубави опходили? А сада:
као да она није ништа, и никада ништа ни била. Него као да
је увек била обична, као нека ствар. И за кога је то удају?
Који је то? Шта је? И онда бол, туга, плач, јад, све већи и
већи, поче да је  хвата,  те поче осећати како,  онако ничке
лежећи, чисто у несвест пада.“

(Нечиста крв, Борисав Станковић)

а) доживљени говор
б) солилоквиј
в) унутрашњи монолог
г) монолог


