
РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Школска 2015/2016. година 

Окружно (градско) такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа 

Књижевна олимпијада 

 

 

 

Питање Тачан одговор Кључ за 

оцењивање 

1. Михаило Лалић  

(може се признати и Михајло Лалић) 

1 бод 

2. Хаим 1 бод 

3.  тврдица (шкртица, циција) 
(Признају се сви они одговори који доносе умањенице 

настале од наведених термина у одговору као и 

одговори који у себи садрже атрибут уз дате термине 

којима се постиже ефекат умањенице.) 

 

1бод 

4.  дескрипција (описивање) 1 бод 

5. Омер паша Латас; Травничка хроника; Кућа на 

осами; Знакови поред пута. 

Три и четири 

тачна носе 1 бод. 

6.  прстенасти; паралелни; степенасти Све тачно носи 1 

бод. 

7. Као да је одлетела иза овог сна. 1 бод 

8.  в) Деспот Стефан је у њему окупио најученије 

калуђере-преписиваче. 

1 бод 

9. б) Солилоквиј је говор са самим собом. 1 бод 

10. Се(к)стина (шестостих) 1 бод 

11. а) „ја невјера | никад нисам био” 

б) епски десетерац 
(Признаје се и јуначки десетерац, народни епски 

десетерац; асиметричан десетерац) 

 

Оба тачна носе 1 

бод. 

 

12.  Чернишевски; Балзак; Достојевски; Толстој Три и четири 

тачна (ако није 

подвучено ништа 

погрешно) носе 1 

бод. 

13. в) Теорија рецепције се бави анализом ауторове 

личности, при чему се његово дело третира као 

грађа која поткрепљује анализу. 

1 бод 



   IV разред 
 

14. Кључне речи: рањеник, смрт, носила, заваравање, 

планина, сахрана (у обзир долазе и друга смислена 

решења која се комисијски одреде као тачна, дата 

у облику номинатива; врста речи – именица). 

Четири 

одговарајуће 

наведене кључне 

речи носе 1 бод. 

15. а) Дијалог воде Ђорђе и Аћим Катић. 

б) љубомора 

Три или четири 

тачно уписана 

одговора носе 1 

бод. 

16. полисиндетон (полисиндет) 1 бод 

17. в) Хронотоп  је појам који се везује за 

периодизацију књижевности и одређује време и 

простор настанка неког дела. 

 

1 бод 

18.  Горски вијенац, П. П. Његош     драмски спев  

Туга, А. П. Чехов   новела 

Сумњиво лице, Б. Нушић   комедија 

Сва три тачна 

одговора носе 1 

бод. 

19.   

метафора 

1 бод 

20. Москва 1 бод 

 

 

 


