МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ПО НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА, 22.05.2022.

ТЕСТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
СРЕДЊА ШКОЛА, II РАЗРЕД
Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)
Регионални центар за таленте: _________________________________________________
Име и презиме: ______________________________________________________________
Школа: _____________________________________________________________________
Град: __________________________
_________________________
(потпис ученика)

Разред: ________________________
Попуњава комисија
Број бодова:

Време израде теста 90 минута!Погрешан одговор не доноси ни позитивне ни негативне
бодове.

Тест саставила: Вања Јекић, докторанткиња на Филолошком факултету у Београду
Рецензент: Драгана Цуцић, наставница у ОШ „Јован Јовановић Змај”, Панчево
Пажљиво прочитај питања. Прецртани и дописани или преправљани одговори се не
признају. Бодују се одговори само јасно означени. Укупан број бодова на тесту је 40.
СРЕЋНО!

1.

Врста приповедачког поступка при чему се ствара илузија усменог говора зове се ___
_____________. Онај који прича, припада посебној друштвеној или етничкој групи /1
(трговац, сељанин...) и стилизује причање као свој непосредни лични доживљај.
Термин је први пут употребио и увео у науку о књижевности Борис Ејхенбаум 1918.
године.

2.

Препознај писца на основу понуђених података и његово име и презиме напиши на ___
/1
линији испод текста.
Песник рускословенског периода, историчар, сликар и научник. Родио се у
Вуковару у данашњој Хрватској. Написао је десетак дужих песама, од којих је
најзначајнија Плач Сербији (1761). Оснивач је и уредник Славеносербског магазина
(1768).
_____________________________________
(име и презиме писца)

3.

Прочитај следећи одломак и на линијама напиши одговоре на питања.

___
/1

„Умало ја не потамнех славу њиховог Леара!“ помислим и окренем се задовољно на
другу страну, а би ми помало криво што се цео сан није завршио.
Напиши прецизно врсту казивња: __________________________________
На линијама напиши имена јунака из Горског вијенца који говоре следеће стихове:
4.

__/
3

1.
„Виђи врага су седам бињишах
су два мача, а су двије круне
праунука Туркова с Кораном!“. __________________________
2.
„Не шће сте ли послушат Батрића,
кунем ви се вјером Обилића
и оружјем, мојијем узадњем,
и крв ће нам вјере запливатибиће боља која не потоне!“ __________________________
3.
„Ја сам проша и сито и решето,
овај грдни свијет испитао
отрови му чашу искапиао,
познао се с гркијем животом.
Све што бива и што може бити,
мени ништа није непознато;
што год дође, ја сам му наредан.
зла под небом што су сваколика
човјеку су прћија на земљу“. ______________________________
Творац психолошке приповетке у књижевности српског реализма зове се:
5.
а) Милован Глишић
б) Сима Матавуљ
в) Лаза Лазаревић
г) Стеван Сремац

__/
1

6.

Допиши на линији име и презиме књижевног јунака о којем је реч.

__/
2

„Славу слави ________________________, ћата општински. Дошли му гости све по
избору. Да већ и не помињем одабране људе из самог места - на прилику: новог
учитеља Симу Стојнића, што је заменио Сретена Павловића, оног што га лане
отераше чак тамо негде око Мироча, у Влахе, за казну што је децу развраћао и
говорио нешто ружно о власти.“
Одломак припада делу под називом:_______________________
7.

Од колико слогова се састоји александринац? (заокружи тачан одговор)
а) 12
б) 14
в) 16
г) 18

__/
1

8.

Заокружи тврдњу која се не односи на приповетку Пут Алије Ђерзелеза.

___
/1

а) Остварена је као триптих, а приповедач је свезнајући.
б) Приповедач користи историјске чињенице и народно предање, легенду и фикцију
заједно.
в) Све оно што су некада у народној песми биле витешке особине јунака, у
Андрићевој причи постале су Ђерзелезове мане.
г) Ово је последња Андрићева приповетка којом је завршио свој приповедачки опус.
д) Андрићева приповетка настаје као пародија народне епске песме.
9.

Заокружи Т (тачно) или Н (нетачно) испред тврдње у вези са Вуком Караџићем:

__/
4

а) Вук Караџић је написао Житије Ајдух Вељка Петровића пре 1836. године. Т / Н
б) Вукови гуслари и казивачи певали су само о важним историјским догађајима и
значајним јунацима из српске историје. Т / Н
в) Вук је највише народних епских песама записао од Старца Милије. Т / Н
г) Народни певач је усмени стваралац и преносилац народне књижевности. Т / Н
10.

Подвуци тачно значење речи у сваком низу.

___
/3

поварета – сиротица, балерина, удовица
данга – вага, лопов, жиг
шињел – нос, капут, чекић
11.

Када се римују први и четврти, а други и трећи сих, реч је о ___________________ ___
рими.
/1

12.

Напиши наслове било које две приповетке које је написао Лаза Лазаревић.
___________________________________________________________

13.

Поред сваке одреднице напиши 1 уколико се она односи на Гогољево ___
стваралаштво, упиши број 2 уколико се односи на дело Глишићево /7
стваралаштво, а број 3 уколико се односи на оба.
реализам ____
фантастика____
сказ ____

роман ____
црно дете ____

драма ____
Леар ____

___
/2

14.

Посланица је дело у облику ______________.

15.

Лорд Џорџ Гордон Бајрон творац је које лирско-епске врсте?

___
/1
___
/1

а) романсе
б) баладе
в) поеме
16.

Мото који стоји пре почетка романа Кад су цветале тикве преузет је из које ___
књижевности?
/1
а) античке
б) средњовековне
в) хуманизма и ренесансе
г) авангардне

17.

Допиши одговарајуће појмове у табелу.
ДЕЛО
Вечити младожења
Ибиш-ага
Кад су цветале тикве

18.

___
/6

КЊИЖЕВНИ РОД

КЊИЖЕВНА ВРСТА

Допиши део који недостаје.

___
/1

„Збогом, збогом! родни жали
тону ми у воде плаве,
Дашћу вјетри, оре вали,
Крик галеба пун је страве.
Са сунцем што лијега логом
У вал и ми ћемо поћ`;
Збогом њему, теби збогом,
Родна земљо - __________!“
19.

Врста строфе из претходног задатка је:
(подвуци тачан одговор)
нона децима

20.

___
/1
октава септима

Која стилска фигура је у првом и последњем стиху (осим епитета) у примеру из 18. ___
задатка?
/1
________________________

