Школска 2015/2016. година
Републичко такмичење ученика гимназија и средњих стручних школа
Књижевна олимпијада
III разред
Шифра: ________________________________________
1.

Пажљиво прочитај следећа два описа одеће. На линијама напиши имена јунакиња којима
припадају. Тачна имена двеју јунакиња одабери међу следећим понуђеним одговорима:
Ивона, Дафина, Софка, Лаура, Аница.

а) „Горе су је чак чекале већ нове хаљине, сашивене од оне нове басме. Кратак, доста
отворен јелек са жутим ширитима као и шалваре са великим колутовима око џепова и
ногавица од поређаних златних, жутих гајтанова.”
_________________________________
(властито име јунакиње)
б) „На седам доњих широка, ’на једанаест пола’ набрана и до земље дуга сукња, спреда од
истог сукна мала кецељица на углове […] марама од свиле исте боје, стегнута под брадом
и навучена на очи, око врата, на дебелом златном ланцу, велик бискупски крст, у руку
марамица ’на каро’ с молитвеником од слонове кости на копче и с крстом и у њему стручак
босиљка.”
_________________________________
(властито име јунакиње)

2.

Допуни следеће исказе тако што ћеш на линијама у одговарајућем облику написати имена
митског титана и римског ствараоца која су садржана у стиху или на које је алудирано у
наслову код наведених аутора.
а) У Бојићевој „Плавој гробници” се за погинуле хероје каже да су „____________________
наде, апостоли јада”.
б) Насловом Андрићевог дела Ex Ponto алудира се на познато _____________________
остварење.

3.

На линијама након наведених стилских фигура из Хане Оскара Давича напиши именице на
које се односе ови сегменти, у стиховима где се налазе. Одабери три именице међу
следећим понуђеним: овца, трговац, љубав, новац, очи, дворци, зликовци.
а) „Светионик и спасени поморци” односи се на _________________;
б) „Жаруље сред руље” односи се на _____________________;
в) „Ко врапци и основци” односи се на ____________________.

4.

Синтагма „син мутнога ловца” из првог стиха Давичове Хане настала је променом једног
фразеологизма. На линији напиши како гласи тај фразеологизам.
______________________________________________
(фразеологизам)

5.

Пажљиво прочитај следеће одломке. На линијама које следе напиши пуно име и презиме
њиховог аутора и назив дела коме припадају.
„Трпезарија у кући […]. Ноћ. Чује се како у парку лупа ноћни чувар. […] седи у фотељи
крај отвореног прозора и дрема. […] седи поред њега и такође дрема.”
„Несрећа је у овој кући. Ваша мати не воли никога осим својих брошура и професора;
професор нервозан, мени не верује, вас се боји; […] се срди на оца, срди се на мене и не
говори са мном, ево, већ две недеље; ви не трпите мога мужа и отворено презирете своју
мајку; ја нервозна, и данас сам двадесет пута заплакала… Несрећа је у овој кући.”
а)______________________________________________; б)___________________________.
(пуно име и презиме аутора)
(наслов дела)

6.

7.

Дописујући редне бројеве испред реченица, поређај их онако како се налази на почетку
дела Људи говоре. Прва реченица је већ обележена.
_____ Најпре се обзнанило у мени оно што је данас наслов књиге: Људи говоре.
_____ Прве речи које су ми долазиле записао сам истога часа у једној кафаници, на
хартији купљеној у дуванџиници преко пута.
_____ Одједном, све што су људи говорили око мене конкретизирало се и ставило испред
предела и грађевина које сам гледао.
1.____ Ову сам књигу написао за време једног путовања.
_____ Говоре ствари просте, безначајне, али зато баш претоварене оним што је живот
људи и универзума уопште.
На који библијски лик у следећим стиховима алудирају Владимир Мајаковски и
Александар Блок? На линији након стихова напиши име тог библијског лика.
„То је подигло на Голготу аудиторије
у Петрограду, Кијеву, Москви и Одеси”

8.

„Напред, са заставом крви
Под трновим венцем, у ружама бêлим”

_____________________________
(име библијског лика)
У следећим стиховима из Ујевићеве „Свакидашње јадиковке” подвуци стих који је
идентичан наслову књиге Милана Дединца.
„И знај да Син твој путује
долином света туробном
по трњу и по камењу,
од немила до недрага,
и ноге су му крваве,
и срце му је рањено.”

9.

За који се заједнички мотив и његова деловања везују следећа одређења из стихова
Владимира Мајаковског и Добрише Цесарића? На линији напиши који је то мотив.
„Ни од ког из дубине гледан”

„беспрекорно нежан”

______________________________
(назив заједничког мотива)

„крварећи љепоту”

10.

Пажљиво прочитај завршни пасус из приповетке „Салашар” Вељка Петровића и подвуци
два облика истог појма који показују да у одломку постоје бар две перспективе, од којих
је једна перспектива приповедача, а друга перспектива Бабијанове породице.
„У кући се сви убезекнуше, али, прикрадајући се и мотрећи како деда задовољно шкиљи у
чашу, они се сашапташе, и сложише се у том да је Дида опет постигао ’нику велику чест’.”

11.

Пажљиво прочитај наведени одломак из дела Људи говоре, па на линији напиши која
стилска фигура доминира у њему. Одабери тачан одговор међу следећим понуђеним:
апострофа, реторско питање, поређење, епифора.
„Шта чини сада што дању по њему гамижу људи! Шта чини што су ту логоровале римске и
маварске војске, гинули легионари, а Сан Диего, окружен птицама и рибама, пловио
Острву! И што се Пипу чини да је ту окован, а девојка која је желела да пође за њега више
уопште не жели да се удаје.”
______________________________
(назив стилске фигуре)

12.

13.

Стихове са леве стране повежи линијама са насловима дела којима припадају са десне
стране.
„Ох, ја нећу знати, чежњо моје бити,
Нити твоје име!”

„Залазак сунца”

„И ја коме не зна имена ни лица,
Све сам њене мисли испунио саде.”

„Туга у камену”

„Кореном у камену
тузи затварам круг.”

„Повратак”

На линијама после сваког наслова напиши место за које се везује.
а) „Мост Мирабо”

______________________;

б) На Дрини ћуприја _______________________.

14.

Дописујући одговоре, допуни следеће исказе тако да буду тачни.
а) Онеобичене речи као што су безњеница, снегопој, нежит, шалџија, посенегалчити се
називају се ______________________.
б) Аутор који је претежним делом живео и стварао у првој половини двадесетог века, а за
чији је списатељски и преводилачки рад нарочито карактеристична употреба оваквих речи
зове се ____________________________________.
(Одабери једног међу следећим
ауторима: Ђура Јакшић, Војислав Илић, Станислав Винавер, Хајнрих Хајне.)

15.

Ако је одговор тачан, заокружи слово Т, ако је нетачан, заокружи слово Н.
а) Растко Петровић није писао путописе.
б) Раде Драинац је писао романе.
в) Десанка Максимовић није стварала бајке.
г) Милутин Бојић је писао драме.
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16.

У одговарајућем падежу допуни последњи стих презименом песника коме припада
наведени сегмент.
„С раном у том срцу, тамну и дубоку,
с тајном у том трудну и проклету бићу,
са звездом на челу, са искром у оку,
гази стазом варке, мртви ________________________”

17.

18.

На основу описа из књижевног дела препознај о ком је јунаку реч. На линији напиши пуно
име јунака, онако како се у наслову дела јавља.
„Код куће је! Поднимио се на обје руке и одбочио на голе, сувоњаве лактове, па укочено,
блесасто зури у нешто пред собом. На коштатом, подбулом лицу и у мутним,
престрављеним очима огледало се нешто немирно, растргано, нешто тешко, суморно.
Сиједа кесераста брадица у нереду, а коса с понеким црнкастим праменом, замршена,
масна, разастрла се по широким, угнутим плећима.”
_______________________________
(пуно име књижевног јунака)
Допуни одговарајућим обликом следеће наслове и на линијама које следе напиши пуна
имена и презимена њихових аутора.
а) _____________________паланачког гробља, _________________________________;
б) Травничка _______________________, ____________________________________.

19.

Подвуци одређење које није заједничко Исидори Секулић и Десанки Максимовић.
чланица САНУ
преводилац

20.

сазнала да је Андрић добио Нобелову награду

није рођена у Београду

савременица Првог и Другог светског рата

Пажљиво прочитај следећа два одломка у којима је међу важним мотивима и звезда. На
линији после сваког одломка напиши пуна имена и презимена њихових аутора.
а) „Ноћи пуне трава, таме у шуми, жбуње са дивљим, црвеним плодом, жубор вода, а
нарочито светлост неба, звезда и сазвежђа, пролазили су над њом, кад се сећала на прве
године са мужем.”
_______________________________
(пуно име и презиме аутора)
б) „Заблуда ока савршена: видим истовремено једну звезду која лети изнад мене и једну
која лети право на мене. Повијем се у барци, као да ће ме погодити. Природа баца своје
метеоре, своје муње, и слике својих муња, немо и убилачки као првога дана.”
_________________________________
(пуно име и презиме аутора)

Тест прегледао:_________________

Број бодова: ___________________

