
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, II 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. Повежи дате појмове и наслове дела са којима су у вези тако што ћеш на
линији поред дела написати број који стоји поред одговарајућег појма. 

1. сатира                          __ Новела од Станца
2. фарса                           __ Данга
3. поема                           __ Живот и прикљученија
4. аутобиографија          __ Ходочашће Чајлда Харолда

2. Повежи имена ликова и наслове дела у којима се појављују, тако што 
ћеш на линији поред наслова написати број који стоји поред 
одговарајућег имена. Једно име је сувишно.

1. Јанко                                          __ Евгеније Оњегин
2. Татјана                                       __ Горски вијенац
3. Кир Јања                                    __ Ветар      
4. Шамика                                      __ Вечити младожења
5. Владика Данило

3. Прочитај дате исказе, па испод тачних заокружи Т, а испод нетачних 
заокружи Н. 

а) Романтизам је књижевни правац који је обележио крај 17. века. 
Т - Н
б) Романтичарски јунак изражава песничку тугу за идеалима 
домовине, вољене жене и узвишене прошлости. 
Т - Н
в) У романтизаму настаје отпор према просветитељском истицању 
рационалне природе уметничког дела. 
Т - Н
г) Иронију никада не срећемо у делима романтизма. 
Т – Н

4. Прву књижевну критику у српској књижевности  написао је: 
_______________________________ 
Била је то критика романа Љубомир у Јелисијуму. На линији напиши 
име аутора овог романа.______________________________________
Ова критика појавила се у епоси 
реализма, романтизма, сентиментализма (Подвуци тачан одговор.)



5. Заокружи тачан одговор.

1) Класицизам се најпре развија у:           2)   Класицизам се супроставља:

            а) Италији                                                     а) бароку
            б) Француској                                              б) ренесанси

в) Шпанији                                                   в) просвећености

6. Наведи називе стилских фигура:    

1. ________________(понављање речи на почетку стиха)
2. ________________(понављање речи на крају стиха)
3. ___________________(понављање речи и на почетку и на крају стиха)

7. Допуни исказе у вези са делом.

Људску комедију  (циклус романа) написао је  
__________________________.
Наведи назив једног романа француског реализма који припада 
овом циклусу _________________________________________
Главни лик овог романа је (заокружи тачан одговор): 
                                           а) Морисо 
                                           б) Евгеније Оњегин
                                           в) Ежен де Растињак

8. Прочитај наведени одломак из романа, па одговори на захтеве испод 
текста. 

„Па шта?” -  рече она себи, одлучно се намештајући у наслоњачи.
„Шта то значи? Зар се ја бојим да томе погледам право у очи! Па 
шта? Зар између мене и тога дерана официра има и може бити 
других односа осим оних какви бивају са сваким познаником?” 
Она се презриво осмехну и опет се лати књиге, али сад никако 
више није могла да разуме оно што је читала. Превуче ножићем 
преко стакла, па притисну његову глатку, хладну површину себи 
на образ, и умало се гласно не насмеја од радости која је 
одједном и без узрока обузе.

Име књижевног лика који изговара речи у одломку: 
____________________
Књижевна врста дела: ______________________________



9. Препознај врсту стиха у наведеним примерима и подвуци тачан одговор.

а) „То разумемо само нас двоје“
епски десетерац, лирски десетерац, хексаметар

б) „И радосно круне отвараће тада“
лирски десетерац, александринацац, осмерац

в) „Увели ладолеж већ је суморно спустио вреже,“
александринац, осмерац, хексаметар

10. Која митска личност из Одисеје може да се доведе у везу са  мотивом 
фаталне девојачке лепоте  који се јавља и у песми  Лорелај  Хајнриха 
Хајнеа?  

а) Талија
б) Кирка
в) Медуза

11. Дате су тврдње у вези са особинама новеле као књижевне врсте. 
Заокружи слово испред оних које су тачне (две), а затим на линији 
напиши ко се сматра творцем ауторске новеле.

    а) сложена композиција нагли расплет и изражена поента
    б) развијена психолошка карактеризација ликова.
    в) нагли расплет и изражена поента

г) нагласак је увек на нарацији
Творац ауторске новеле је ____________________________

12. Пажљиво прочитај наредне тврдње па подвуци тачан одговор.

а) Мотив о коме се говори у народној епској песми Бановић Страхиња 
је: мотив мужа на свадби своје жене, мотив неверства, мотив мртве 
драге

б) Поступак којим се успорава наративни ток (У овој песми је то 
епизода са старим дервишем) назива се:

ретроспекција, ретардирање, ретардација

13. Повежи савременике.

Петар Други Петровић Његош              Лав Николајевич Толстој 
Лаза Лазаревић                                       Александар С. Пушкин
Марин Држић                                          Мигел де Сервантес                  



14. У српском реализму доминантни жанрови су приповетка и роман, док су
драма и лирска поезија мање запостављене. Драма је у српском 
реализму имала само два значајна представника, наведи њихова имана.

1.____________________________________
2.____________________________________

15. Прочитај наредне стихове и одговори на питања.

„Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала;
Сада се пробуди,
И Сербље возбуди!“

Аутор ових стихова је:_____________________
Песма је посвећена:________________________

Наведи још једно дело које је посвећено истој историјској личности
________________________________________

16. На линији напиши назив описаног појма. 

Комедија Тврдица представља рсту комедије у којој се на 
духовит начин осуђују мане главног јунака и његови поступци. 
Назива ове врсте комедије је:  
___________________________________________

17. Прочитај одломак, а затим одговори на захтеве испод текста.

„Застаде само мало, па онда прецрта и први део печата са својим 
именом. Остаде само девиза: У ћутању је сигурност. Стајао је 
неко време над њом, а онда подиже поново руку и једним 
снажним покретом обриса и њу.
Тако остаде мост без имена и знака.“
Назив дела: _________________________________
Име писца: _________________________________
Књижевни лик о којем је реч:_____________________________

18. Прочитај стихове из песме, па напиши наслов песме и назив за врсту 
риме коју уочаваш у стиховима.

„Две се у мени побише силе,
Мозак и срце, памет и сласт.

Дуго су бојак страховит биле,
Ко бесни олуј и стари храст“

Наслов песме: ___________________________
Врста риме: _____________________________



19. Заокружи слово испред назива за врсту књижевног дела којој одговара 
дати опис.

Лирска песма свечаног тона, пригодног карактера испевана 
поводом неког узвишеног догађаја, обично у форми обраћања. 
Пореклом из античке традиције. У српској лирици јавља се 
почетком 19. века. Карактеристична је за песнике класицизма.
          а) дитирамб
          б) ода
          в) поема

20. Оно што је Беатриче за Дантеа, 

Ленка Дунђерски је за: _______________________________________
 


