
Кључ за тест 4. разреда на 63. државном такмичењу талентованих ученика средњих 
школа, по научним дисциплинама, Панчево 30.05.2021.

1.
Дон Кихот, Мигел де Сервантес, ренесанса
Зона Замфирова, Стеван Сремац, реализам
Санта Мариа дела салуте, Лаза Костић, романтизам                            6 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

2.
симболизам  4.
романтизам   2.
барок             1.
футуризам    5.
реализам       3.                                                                                             1 поен 
(ученик добија 1 поен за потпуно тачно одређен редослед)

3. седмерац
дистих
парна                                                                                                             3 поена 
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

4.  Данте Алигијери Божанствена Комедија, Франческо Петрарка Канцонијер, Ђовани 
Бокачо Декамерон                                                                                       3 поена

5. а) Карађоз, Проклета авлија б) Вук Исакович, Сеобе                             4 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

6. а) Роман тока свести
б) роман лексикон                                                                                       2 поена,
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

7. 3 - Ахмед Нурудин
1 - Фауст
2 - Мерсо                                                                                                      3 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

8. Љубомир Ненадовић,   Растко Петровић                                                    2 поена 
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

9. а) апострофа б) реторско питање                                                               2 поена 
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

10. Хорхе Луис Борхес                                                                                       1 поен

11. Експресионизам, Растко Петровић                                                           2 поена



(Одговор се признаје ако ученик напише било које од наведених имена)
(Ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен. Ако ученик наведе више тачних 
имена, добија 1 поен. Ако ученик напише више имена међу којима се нађе и име писца 
који није наведен, одговор се не признаје.)

12. Енциклопедија мртвих  , Рани јади                                                               2 поена 
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

13. а) дијалог б) Чекајући Годоа                                                                        2 поена 
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

14. а) Н, б) Т, в) Н, г) Т                                                                                        2 поена, 
(два тачна одговора носе један поен, три тачна одговора 1 поен, 4 тачна одговора носе 
2 поена)

15. лајтмотив                                                                                                        1 поен  

16. 1. Милош Црњански, 2. Миодраг Павловић, 3 Васко Попа, 4. Растко Петровић, 5. 
Владан Десница                                                                                             5 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

17. а) Злочин и казна, б) Хамлет                                                                        2 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

18. Ламент над Београдом,   Дванаесторица,                                                   2 поена

19. а) Ватра и ништа б) Бранко Миљковић                                                       2 поена
(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)

20. а) протагонист, б) антагонист, в) антидрама / авангардна драма / драма апсурда
                                                                                                                                3 поена      

(ученик добија за сваки тачан одговор по 1 поен)


