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VIII разред основне школе

1. Препознај ко је на слици.

                                                 Одговор: _____________________________

2. Откриј књижевно дело уз помоћ асоцијација:

а) Неапољ, зора, владика, путопис      Назив дела: ________________________
б) гроб, колевка, преци, светлост         Назив дела: ________________________
в) магла, ништа, рат, Дафина                Назив дела: ________________________

3. Реши задате пропорције:

а) кнез Лазар: Раваница= деспот Стефан Лазаревић: ______________ 
   (Грачаница, Жича, Манасија, Милешева)

б) војвода Пријезда: _______________= Марко Краљевић: Прилеп
    (Смедерево, Сталаћ, Београд, Крагујевац)

4. Поређај хронолошки редослед догађаја у песми ,,Женидба Милића 
Барјактара'':

1) окупљање сватова                                              _______                                             
2) смрт девојке                                                       ________                                   
3) сусрет мајке и сина                                            ________
4) разговор војводе Малете и Милића                  ________
5) извођење невесте                                               ________
6) долазак пред двор                                               ________
7) смрт Милића и мајчина тужбалица                  ________



5. Пажљиво прочитај стихове и одреди стилску фигуру:

,,Шта се б'јели у гори зеленој?
Ал'је снијег, ал'су лабудови?
Да је снијег, већ би окопнио,
Лабудови већ би полетјели.
Нит' је снијег, нит' су лабудови,
Него шатор аге Хасан аге.''

Назив стилске фигуре: _________________________

6. Подвуци реч која не припада низу појмова:
а) путопис, мемоари, приповетка, дневник
б) епика, драма, комедија, лирика
в) катрен, дистих, сонет, терцет

7. Прочитај пажљиво стихове и одреди кључни мотив.

,, Песмо моја, закити се цветом,
   Песмо моја, замириши светом;
   Још сва срца охладнела нису, - 
   Познаће те, песмо, по мирису!''

Кључни мотив у овим стиховима је ___________________________

8. Препознај писца према аутобиографским подацима:

Рођен је 1876. године у Врању. Завршио је Правни факултет у Београду. Радио је 
као порезник, контролор државне трошарине и чиновник у Министарству 
просвете. Преживео Први светски рат и повлачење српске војске преко 
Албаније. У својим делима верно је описао своје Врање на прекретници између 
турског и модерног доба. Писао је приповетке,  романе и драме. Познате 
приповетке су,, Наш Божић'' и ,,Увела ружа''.

Писац је ______________________________________

9. Прочитај стихове и одговори на питања:



Очију твојих да није
Не би било неба
У малом нашем стану

а) Песма се зове ___________________________________
б) Писац је _____________________________
в) Врста строфе __________________________
г) Књижевна врста _________________________

10. Подвуци дело које није написао Бранислав Нушић:

Хајдуци, Сумњиво лице, Аналфабета, Избирачица, Власт

11. У Шекспировој трагедији Ромео и Јулија, Ромео одлази на бал код Капулетових 
зато што:
а) жели да упозна Јулију; 
б) зна да ће тамо бити Розалина у коју је био платонски заљубљен;
в) жели да се забави;
г) жели да науди Јулијиној породици.

Заокружи слово испред тачног одговора.

12. На линији поред дате строфе напиши врсту риме заступљене у њој:

,,Срца стрепе кадшто
у највећој срећи,
не питај их зашто,
не умеју рећи.''               Врста риме: _______________
Ј.Ј.Змај

13.

Назив дела Књижевни род Књижевна врста
Почетак буне против 
дахија

епска песма

Ромео и Јулија драма
Отаџбина родољубива

песма
Све ће то народ епика



Попуни табелу:

позлатити

14. Повежи следећа дела са историјским догађајима на које се та дела односе, тако 
што ћеш на линији написати наслове понуђених књижевних дела. Једно 
књижевно дело је вишак.

Наслови дела: 
Бој на Мишару, Сеобе, Крвава бајка, Деобе, Плава гробница, Почетак буне 
против дахија, Међу својима

Први српски устанак ___________________________________
Први светски рат       ___________________________________
Други светски рат      ____________________________________

15. Које две народне епске песме из следећег низа припадају песмама средњих 
времена? Заокружи слово испред тачног одговора.

Мали Радојица, Женидба Душанова, Стари Вујадин, Урош и Мрњавчевићи, 
Почетак буне против дахија

а) Женидба Душанова и Стари Вујадин
б) Мали Радојица и Стари Вујадин
в) Урош и Мрњавчевићи и Почетак буне против дахија

16. Прочитај одломак из народне бајке и напиши наслов тог дела:

,,Кад чобан то види, стане да гледа шта ће змија радити, јер се око ње са свих 
страна било запожарило, и пожар се једнако к њој био примицао.''

Бајка се зове ________________________
 

17. У следећем низу подвуци пет одредница које се односе на народну баладу:

трагичан крај, сажетост, дијалог, лирски мотиви, епски мотиви, драмска 
напетост, мелодичност, рима



18. Одреди прецизно врсту стиха: 

,,И овај камен земље Србије''              ____________________________

19. Прочитај тврдње у вези са ,,Мемоарима'' проте Матеје Ненадовића. Ако је 
тврдња тачна напиши Т, а ако није, напиши  Н.

а) Прота Матеја Ненадовић је наратор.        _____
б) Мемхмед Фочић-ага је на превару заробио Илију Бирчанина. _____
в) Алексу Ненадовића су Турци ослободили. _____
г) Срби су посечени 23.јануара 1804. године _____
 

20. У песми Матије Бећковића ,,Прича о Светом Сави'' завршни стихови гласе:

,,Нека је проклета земља у којој су 
 Пашчад пуштена, а камење свезано.''

Како се зове облик (народне) умотворине који се налази у овим стиховима?
 
Зове се ________________________.


