
РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ, ЗА 1. РАЗРЕД

1. б) историја књижевности 1 бод
2. бугарштица, новела 2 бода

Сваки тачнo подвучен 
одговор носи по 1 бод.
Уколико је подвучено 
више од 2 одговора, иако је
у задатку јасно истакнуто 
да само 2 одговора треба 
да се подвуку, број бодова 
се умањује за сваки 
нетачно подвучен.

3. Име лика о којем се у одломку говори: M  итар  
Име лика чије су речи цитиране: Миша (приповедач)
Наслов дела: Први пут с оцем на јутрење
Име и презиме аутора: Лаза Лазаревић
Епоха којој дело припада: б) реализам       
Књижевна врста:       в)   приповетка  

6 бодова
Сваки тачан одговор 
доноси 1 бод.

4. портрет 1 бод
5. сомот 1 бод
6. Антон Павлович Чехов 1 бод
7. а) 3 1 бод
8. Б) посланица 1 бод
9. осмерац 1 бод
10. Доментијан и Теодосије 2 бода

Сваки тачан одговор 
доноси 1 бод.

11. а) топос 1 бод
12. А, В, Е 3 бода за 3 тачно 

заокружена одговора;
2 тачна и 1 нетачан доносе 
2 бода, 2 нетачна и 1 тачан 
доносе 1 бод. Уколико је 
заокружено више од 3 
одговора, иако је у задатку 
јасно истакнуто да само 3 
одговора треба да се 
заокруже, број бодова се 
умањује за сваки нетачно 
заокружен.

13. Алберто Фортис __1__            балада __1__             Влах Алија __2__
Пинторовић бег __1__            дервиш __2__     племенит мушкарац __2__
усмена књижевност __3__

7 бодова

14. Три
Стефан Немања
Свети Сава
Студеница

4 бода

15. Хектор: 2               
Хемон: 1                              
Едип: 6                           
Креонт: 4                               

4 бода

16. а) 1961. 1 бод



17. ДЕЛО КЊИЖЕВНИ РОД КЊИЖЕВНА ВРСТА
Сунце се дјевојком жени лирика, лирски род митолошка песма
Туга епика, епски род новела
Антигона драма, драмски род трагедија

6 бодова
Сваки тачно написан 
одговор доноси 1бод. 
 

18. Марко Краљевић и брат му Андријаш
Признаје се сваки облик одговора из којег ће се закључити да је подвучено дело 
дугог стиха, (од 12 до 20 слогова, најчешће од 15 или 16 слогова), док су остале у 
десетерцу.

2 бода

19. Дионис 1 бод

20. Одломак је из дела: „Ропство Јанковић Стојана“
Аутор дела је: Јанковић Стојан
в) алегорија, епитет, контраст
Б) Ускочком циклусу песама

4 бода
Сваки тачан одговор 
доноси 1 бод.


