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ПРИМЕРИ ЗА МОГУЋА РЕШЕЊА 

 

Разумевање и тумачење текста 

 

1. Најпознатији српски путописац, творац ове књижевне врсте.  

 

2. Књижевна врста, по Хајнеу „Слика са путовања“. 

Растко Петровић: Африка, Исидора Секулић: Писма из Норвешке, Симо Матавуљ: 

Биљешке једног писца, Јован Дучић: Градови и химере... 

 

3. У њима је мноштво занимљивости, речитости, мудрости, слободарности. 

 

4. У мемоарима има предност сећање на догађај у коме је и сам писац учествовао, а 

путописи су намењени читаоцима, у њима писац сликовито саопштава оно што је видео 

и доживео приликом својих путовања.  

 

5. У односу на лепоте и вредност ликовних и других уметности сусрет са владиком је и 

јединствен догађај.  

 

6. Ненадовићев лист у којем се борио за слбодоумна начела од 1850. до 1857. године.  

 

7. Опуштен, ведар, по расположењу поетичан, по мислима слободарски.  

 

8. Нпр. премеривање корацима Цркву Светог Петра, упореда простора са „читавом 

њивом“, владичине шаљиве речи, „Ала су га добро везали“... 

 

9. У смислу слободарског духа, јер ланци симболишу ропство. 

 

10. Симболичан „отпоздрав на писмо“ Селим паши садржи понос, храброст, 

родољубље и неустрашивост Црногораца.  

 
11. Најпознатији и најплоднији преводилац српске књижевности на мађарски језик. 

 

12. П.П. Његош: Горски вијенац, Иво Андрић: На Дрини ћуприја, Меша Селимовић: 

Дервиш и смрт. 
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13. Велики хрватски књижевник, Андрићев савременик. ”Господа Глембајеви”, 

”Хрватски бог Марс”, ”Мађарски песник Андрија Ади”, ”Заставе”... 

 

14. Био је заслужан посредник српске културе у Мађарској, а Неметов есеј о Крлежи 

алудира на његов неуморан рад на том пољу. 

 

15. Чука се залагао за добре односе Срба и Мађара и ”отворио пут српској 

књижевности у Европу.” 

 

16. Код Густава Крклеца. ”Жубор живота”. 

 

17. У Ерду. ”Библиотека југословенско-мађарског пријатељства”. 

 

18. Тачно /убедљиво и духовито/; састав; дописивање; створити, овде: испевати.   

 

Анализа књижевног текста 

 

- Коме песник поручује своје схватење о поезији, 

Песникова реч треба  

- да снажи клонуле, 

- да скептицима враћа веру и наду, 

- песма је утеха у болу и проповедник љубави мађу људима,  

- песма у тузу и у народним обичајима, 

- разматрање свих садржајних и естетских појединости, 

- интимни, родољубиви и социјални мотиви, 

- начин повезивања ових мотива,  

- имболика романтичарске песме, 

- визуелности и аудитивност, 

- композиција и ритам песме сходни лирском садржају, 

На који начин песник постиже једноставност у свом поетском изражавању. 

 
 

Функционална писменост 

 

Подаци о Сави Текелији – богати угарски племић и велики просветни добротвор (1761-

1842) 

 

- Родно место, 

- О животу, пореклу..., 

- посланик Чанадске жупаније на Угарском сабору, 

- доживотни председник Матице српске,  

- Намена свог богатства у његовом тестаменту, 

- Текелијанум – „Основателско писмо“ у којем се утврђује сврха задужбине, 

- лична брига о питомцима у Текелијануму, 

- везе Саве Текелије са разним областима културе и уметности, 

- Здање Текелијанума, његов историјат, функција, мрачне године Текелијанума,  

- Садашња функција Текелијанума. 

 

Информација је врста саопштења, прилагођена нивоу просечног читаоца, зато не сме 

бити у њој онога што је неразумљиво, неприступачно и недоречено.  
 


