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РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, 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, IV 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: Драгана Цуцућ, професор, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Панчево 
Рецензент: Вања Јекић, докторанд, предавач у РЦТ „Михајло Пупин”, 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. Напиши име аутора сваког од наведених дела и назив књижевне епохе којој 
дело припада.

Назив дела                                     Аутор                            Књижевни правац
Дон Кихот                              ------------------------           ---------------------------
Зона Замфирова                     ------------------------           ---------------------------
Санта Мариа дела салуте    ------------------------           ---------------------------

2. Поређај по хронолошком реду следеће књижевне правце тако што ћеш 
на линијама поред назива уписати бројеве од 1 до 5. 

симболизам  ___
романтизам  ___
барок             ___
футуризам    ___
реализам       ___

3. Пажљиво прочитај строфу из песме Септембар Стевана Раичковића, а затим 
одговори на захтеве испод стихова.

„Ти си најлепше сате 
 Јаблани кад се злате

У лакој магли, пени - 
Однела тужно мени.”

а) Врста стиха: _______________________
б) Врста строфе: _______________________
в) Рима је _________________ (назив врсте риме).

4. Напиши називе дела тројице представника хуманизма. (За сваког од 
наведених писаца треба написати по једно његово дело)

Ђовани Бокачо ____________________________
Франческо Петрарка __________________________
Данте Алигијери _________________________

5. Пажљиво прочитај следеће цитате, па на линијама испод текста напиши име 
књижевног лика о којем је реч, као и назив дела којем припадају.
а) „Нека ми само нико не каже за неког: невин је. Само то не. Јер овде нема 
невиних. Нико овде није случајно. Је ли прешао праг ове Авлије, није он 
невин. Скривио је нешто, па ма то било у сну. Ако ништа друго, мајка му је, 
кад га је носила, помислила нешто рђаво.”

Књижевни лик: __________________________________
Назив књижевног дела ____________________________

б) „Јашући даље, размишљајући о расподели старешина и војника, које је 
све лично знао, он се потпуно успава. Ето, помисли, довољно је одселити се 



из једног места, па да буде као и да није било. И загледа се тада у далека 
брда иза којих се сад помаљалоСунце.”

             Књижевни лик: __________________________________
Назив књижевног дела ____________________________

6. Напиши којој врсти романа припадају наведени романи.

              а) Уликс ____________________________________
              б) Хазарсски речник __________________________

7. Цитиране мисли повежи са књижевним јунацима којима припадају, тако што
ћеш поред сваког имена уписати одговарајући број. Име једног књижевног 
јунака је сувишно.

1. „Желим да и мог бића најдубљу срж покреће,
Желим да духом продрем у људска сва пространства,
Да осећам сву срећу и сав јад човечанства,
Да толко своје ја до његовога надмем
Да ко и оно, коначно и сам паднем.”

2. „И да се само све сврши, само да се осетим мање сам, преостаје ми да 
на дан мога погубљења буде много гледалаца и да ме дочекају с 
повицима мржње.”

3. „Је ли злочин упитати за брата, ма шта да је учинио! То ми је дужност, 
и по божјим и по људским законима, свако би могао да ме пљуне ако 
би се оглушио о то своје право.”

                      __Ахмед Нурудин
                      __Владика Данило
                      __Фауст
                      __Мерсо

8. Подвуци два имена српских писаца који су писали путописе. (Треба подвући 
два имена)

Десанка Максимовић, Љубомир Ненадовић, Петар Други Петровић Његош,
Растко Петровић, Станислав Винавер

9. Наведени стихови илуструју две стилске фигуре. На линији напиши њихове 
називе.

„Стани мало, песмо!
Јесмо ли живели, јесмо?” 
а)______________________________________
б)______________________________________

10. На основу описа препознај писца и његово име напиши на линији.

Био је дугогодишњи директор националне библиотеке у Буенос Ајресу. 
Створио је препознатљиви жанр фантастичне приповетке. У основи 
његовог књижевног света су симболи књиге, библиотеке и лавиринта. 
Извршио је велики утицај на прозу друге половине 20. века. Када је 
ослепео, његови поштоваоци основали су клуб и долазили су да му 
читају.

Име писца је: __________________________________



11. Пажљиво прочитај обележја уметничког покрета и одговори на постављена 
питања.

Био је то подједнако књижевни и ликовни покрет. Инспирисан је делом 
данског филозофа Киркегора. Представници овог уметничког правца у 
сликарству били су сликари: Винсент Ван Гог, Пол Гоген, Едвард Мунк. 
Мункова слика Крик изражава једну од основних емоција овог правца. Један
од представника у књижевности био је Франц Кафка, писац романа Процес. 
Овај покрет био је један је од покрета авангарде.
а) Назив књижевног правца: _________________________________________
б) Подвуци име једног од наведених српских писаца  у чијем је 
стваралаштву видљив утицај овог уметничког правца: 
Ђура Јакшић, Милутин Бојић, Растко Петровић, Стеван Сремац

12. Подвуци називе дела која је написао Данило Киш.
Башта сљезове боје, Енциклопедија мртвих, Руке, Корени, Рани јади, 
Лелејска гора

13. Пажљиво прочитај следећи текст, па одговори на постављене захтеве. 

ЕСТРАГОН: (најзад разговетно): Зашто ми никад не даш да спавам?
ВЛАДИМИР: Осећао сам се усамљен.
ЕСТРАГОН: А ја сам сањао да сам срећан.
ВЛАДИМИР: Тако ти је време брзо прошло.

а) Форма приповедања (облик казивања) у овом одломку назива се: 
______________________________________.

б) Назив драме је: _______________________

14. Дате су тврдње у вези са делом Иве Андрића Разговор с Гојом. Поред тачних
заокружи Т, а поред нетачних Н.
а) Дело садржи елементе драме.                                                                   Т   Н
б) Дело припада жанру књижевног есеја.                                                    Т   Н
в) Дело износи став да је уметник претеча Христа                                     Т   Н
г) Дело пружа тумачење Андрићеве поетике.                                             Т   Н

15. Поред наведене дефиниције напиши назив појма о коме је реч.

Термин је преузет из музике и везује се за Вагнерове опере. Представља 
мотив који се стално понавља, а карактеристичан је за лик, догађај или 
околности. Овакав мотив има одређену функцију у делу, на нивоу 
композиције или значења. __________________________________

16. Повежи ауторе и дела тако што ћеш број под којим је наведено дело уписати 
поред имена одговарајућег писца. Једно име је сувишно.

1. Сеобе                                                  __Милан Дединац
2. Реквијем                                             __Милош Црњански
3. Манасија                                            __Миодраг Павловић
4. Људи говоре                                       __Владан Десница
5. Прољеће Ивана Галеба                     __Васко Попа

                                                              __Растко Петровић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0


17. Помоћу датих одређења препознај дело и наслов напиши на линији.

а) психолошки роман, полифонијски роман, социјална мотивација, мотив 
кривице,  проблем зла, проблем сиромаштва, религијска и филозофска 
питања, симболика имена главног јунака, психолошка нијансираност, 
морални аспект романа, епилог.

Наслов дела.__________________________________

б) драма, ренесанса, трагедија, иронија, централни мотив – освета, монолог, 
драма у драми 

Наслов дела:_________________________________

18. Међу наведеним делима обележи поеме, тако што ћеш подвући наслове.

Горски вијенац, Евгеније Оњегин, Ламент над Београдом, Хана, 
Дванаесторица, 87 песама

19. Пажљиво прочитај наредне стихове и одговори на питања. 

„Мудрости, несигурно свићу зоре.
На обичне речи више немам право!
Моје се срце гаси, очи горе.
Певајте, дивни старци, док над главом
Распрскавају се звезде као метафоре!
Што је високо ишчезне, што је ниско иструли.
Птицо, довешћу те до речи. Ал врати 
Позајмљени пламен. Пепео не хули.
Исто је певати и умирати.”

Напиши назив збирке из које су наведени стихови и име писца.
а) Наслов збирке: __________________________
б) Име писца: _____________________________

20. На линијама поред дефиниција напиши називе појмова на које се односе..

а) Главни лик у драми назива се ______________________________
б) Лик у драми који је по својим поступцима и размишљањима 
супростављен главном јунаку назива се________________________
в) Врста драме коју карактерише одсуство комуникације, 
двосмисленост осећања, отуђеност и одсуство радње

________________________________________________


