
 
Oktatási  Hivata l  kódszám: 

 
A 2011/2012. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első forduló  

 
SZERB NYELV ÉS IRODALOM 

 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 
Munkaidő: 60 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 
kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 
szerepelhet a munkalapokon. 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. 
 
 
       A VERSENYZŐ 
             ADATAI 
 
A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 
Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 
………………………….........................................................................utca ......................hsz. 
Megye: ........................................................................................................................................ 
A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
Összes pontszám: ……………………… 

Kódszám: 



 
 
 
 
 
 

Erre az oldalra ne írjon! 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ТЕКСТА 
 
Прочитајте овај текст и одговорите на постављена питања! 
 
Како што многи књижевни појмови и реализам има шире и уже значење. У ширем 
значењу, реализам подразумева свако књижевно стварање које тежи верном, 
истинитом, неулепшаном приказивању живота, па се у том смислу говори о раним и 
историјским видовима реализма (нпр. о античком реализму, о реализму епохе 
просвећености, па чак и о романтичном реализму) а као реалисти именују се писци 
разних времена, без обзира коме су стилу или правцу припадали, код којих тако 
приказивање преовлађује.  
У ужем значењу реализам је историјски омеђена књижевна појава, то јест књижевни 
правац или стилска формација европске литературе XIX века, чији се настанак, развој у 
времену и ширење у простору, опадање и смена другим стилским правцем могу 
пратити, и са доста тачности описати. 
Класично раздобље реализма обухвата време приближно од 1830. до 1870. године, када 
стварају највећи представници овог правца: Балзак, Стендал и Флобер у француској 
књижевности, Дикенс и Текери у енглеској, а Гогољ, Тургењев, Гончаров, Толстој и 
Достојевски у руској књижевности. На реализам се надовезује натурализам, који 
отприлике траје од 1870. до 1890. године. У њему су основна начела реалистичке 
поетике доведена до краја, али су често примењивана упрошћено и схематично, тако да 
многи историчари виде у натурализму епоху опадања реализма.  
Иако може да изазове забуне и неспоразуме, двострука употреба назива реализам 
изгледа не може се избећи. Тај поступак може се оправдати природом књижевности као 
уметности. Реалистичност није само обележје једне епохе и једног правца него и једна 
од основних категорија књижевног стварања уопште. Зачетник европске књижевне 
теорије, велики грчки филозоф Аристотел, у свом делу Поетика, прави разлику између 
писаца који приказују ствари „какве треба да буду“. У нашу књижевност ову 
дистинкцију уводи Вук Караџић, зачетник српске књижевне критике. Говорећи о 
Видаковићу, он каже да у романима добрих писаца, представља се човек као што јест, и 
као што би требало да буде’. У оном „као што јест“ налазимо једно од основних начела 
реализма као таквог и, где год се оно јавља, може се говорити о реалистичности као 
тенденцији, а где преовлађује – о реализму као основном одређену књижевног 
стварања.  
Управо зато што се извесна двосмисленост појма реализам не може избећи, потребно је 
да се што јасније и што тачније одреде основна обележја класичног реализма, какав је 
створио XIX век и предао га у наслеђе нашем времену: треба утврдити по чему се он 
разликује не само од романтизма и других праваца који му претходе него и од ранијих 
видова реализма, од раније реалистичке традиције на коју се надовезао. 
Реализам XIX века поставио је обичног човека и његов свет у средиште књижевног 
интерeсовања. У литератури ранијих времена, уколико се мали човек уопште 
појављивао, он је био искључиво предмет хумористичког или идиличног приказивања, 
док се озбиљна, проблемска књижевност бавила вишим друштвеним слојевима. 
Реалисти XIX века, нарочито велики француски и руски романописци, Балзак и 
Стендал, Толстој и Достојевски, одлучно раскидају са том традицијом, они су – као што 
је приметио велики немачки теоретичар књижевности Е. Ауербах, у свом капиталном и 
код нас преведеном делу Мимезис – учинили произвољне личности свакодневног 
живота, у њиховој условљености сувременим приликама предметом озбиљног, 
проблемског, чак и трагичног приказивања.  
 

(Јован Деретић: Историја српске књижевности 1978, 122-123.) 
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ПИТАЊА 
 
1. Које су oсновна обележја књижевног реализма? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 
 

2. Реалистичког сликања било је и у ранијим, најдавнијим периодима књижевног 

стварања. Наведите по једно дело античког, средњовековног, ренесансног 

реализма! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(3 бода) 

 

3. У чему се класични, „Критички реализам“ разликује од ранијег реалистичког 

сликања? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(3 бода) 

 

4. Које време обухвата класично раздобље реализма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(1 бод) 

 

5. Наведите пет великих европских реалиста са по једним њиховим делом! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(5 бодова) 

 

6. Велики српски реалисти и најзначајнија њихова дела: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 
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7. Шта је наслов чланка Светозара Марковић у којем указује на вредност 

европског, у првом реду руског реализма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

 

8. Шта је натурализам? Да ли тај правац значи опадање реализма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(3 бода) 

 

9. Зашто се споњине у тексту Вук Караџић? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

 

10. Ко је Милован Видаковић? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

 

11. У чему се разликује реализам 19. века од романтизмa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(2 бода) 

 

12. Које друштвено-економске прилике условљавају појаву реализма у Србији, и 

зашто дела реалиста носе социјално обележје? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(3 бода) 

 

Укупно: 30 бодова 
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Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 70 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 
kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 
szerepelhet a munkalapokon. 
 
A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 
egynyelvű szótár használható!  
 
A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. 
 

 
        A VERSENYZŐ  
              ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

városa: …………………………………………………………………………………………. 

Kódszám: 



 

 

 
 
 
 
 
 

Erre az oldalra ne írjon! 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 
У анализи пођите са аспекта трагичног историјског чина који је овде опеван у 
химничком заносу и високим степеном емоциалности и сликовитости.  
 
              
 
 

Милутин Бојић: Плава гробница 
 
Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне! 
Газите тихим ходом! 
Опело гордо држим у доба језе ноћне 
Над овом светом водом. 
 
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата 
И на мртве алге тресетница пада, 
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, 
Прометеји наде, апостоли јада. 
 
Зар не осећате како море мили, 
Да не руши вечни покој палих чета? 
Из дубоког јаза мирни дремеж чили, 
А уморним летом зрак месеца шета. 
 
То је храм тајанства и гробница тужна 
За огромног мрца, к'о наш ум бескрајна. 
Тиха као поноћ врх острвља јужна, 
Мрачна као савест, хладна и очајна. 
 
Зар не осећате из модрих дубина 
Да побожност расте врх вода просута 
И ваздухом игра чудна питомина? 
То велика душа покојника лута 
 
Стојте, галије царске! На гробу браће моје 
Завите црним трубе. 
Стражари у свечаном опело нек отпоје 
Ту, где се вали љубе! 
 
 

Јер проћи ће многа столећа, к'о пена 
Што пролази морем и умре без знака, 
И доћи ће нова и велика смена, 
Да дом сјаја ствара на гомили рака. 
 
Али ово гробље, где је погребена 
огромна и страшна тајна епопеје, 
Колевка ће бити бајке за времена, 
Где ће дух да тражи своје корифеје. 
 
Сахрањени ту су некадашњи венци 
И пролазна радост целог једног рода, 
Зато гроб тај лежи у таласа сенци 
Измеђ недра земље и небесног свода. 
 
Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну, 
Веслање умре хујно, 
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну 
побожно и нечујно. 
 
Јер хоћу да влада бескрајна тишина 
И да мртви чују хук борбене лаве, 
Како врућим кључем крв пенуша њина 
У деци што кликћу под окриљем славе. 
 
Јер, тамо далеко, поприште се зари 
Овом истом крвљу што овде почива: 
Овде изнад оца покој господари, 
Тамо изнад сина повесница бива. 
 

Зато хоћу мира, да опело служим 
без речи, без суза и уздаха меких, 
Да мирис тамјана и дах праха здружим 
Уз тутњаву муклу добоша далеки 

Стојте, галије царске! У име свесне поште 
Клизите тихим ходом. 
Опело држим, какво не виде небо јоште 
Над овом светом водом!

        1917. 

Максимално: 50 бодова  
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Објашњење: Милутин Бојић је умро у 26. години у солунској војној болници 1917.  исте 
године када му је у Солуну објављена песма Плава гробница у збирци Песме бола и 
поноса. 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 
 
Напишите  чланак у Српске недељне новине о прослави Светог Саве у вашој школи. 
Шта значи тај дан за школу? Осврните се на припреме свечаног програма, опишите сам 
програм и нагласите значај првог српског просветитеља.  
Имајте у виду да је чланак новинска врста писменог изражавања.  
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Максимално: 20 бодова  
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