
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2013/2014. 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 feladatlapokon. 

 

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. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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Прочитајте пажљиво текст и одговорите на питања! 

 

Дијалошка форма Горског вијенца и дијалог у народној песми 

 

Његош је у Горском вијенцу одбацио приповедну структуру народне песме и својих 

ранијих епских производа и прихватио управни говор као једини облик израза. 

Дијалошка тенденција присутна је и у ранијим делима, она је, као што смо видели, 

нарочито видна у другом делу Луче микрокозма, али тек у Горском вијенцу она је 

сасвим победила. Епско-наративни елеменат сведен је ту на најмању меру. 

Његов рудиментарни остатак представљају сажета прозна обавештења којима су 

повезане поједине сцене. 

У каквој је вези дијалошка форма Горског вијенца са дијалошким елементом у народној 

песми?  

Дијалог је један од главних облика израза у епској поезији како нашој тако и страној. 

„Велики дио наше епике, каже Томо Маретић, је у говорима, који су највише дијалози, 

кашто и монолози.“ Епски јунак ужива у говору не мање него у борби. „Где год постоји 

јуначка поезија, каже један савремени истраживач народног епоса, постоје и говори 

који су једна од њених најособенијих вредности“. У Илијади огледања у речима 

редовно претходе огледањима оружјем. Поред тих вербалних дуела, у хомерским 

еповима имамо мноштво прича о догађајима из прошлости које су најчешће дате у 

говорима јунака. Због преовлађивања управног говора у њима, савремени хомеролог 

Виктор Берар схвата Илијаду и Одисеју као епске драме а не као обичне епове. 

Примере коришћења управног говора налазимо и у еповима других народа. Неке песме 

Старије Еде представљају и по спољашњем облику епске драме. У њима уобичајеног 

песниковог увођења јунака који говори, нема говора епског песника, постоје само 

говори јунака чија су имена извучена испред текста као у драму. 

У нашим народним песмама постоје два особена вида примене дијалога: у одлучивању 

јунака да учини дело које ће довести до епске акције и у извештајима гласника. Први 

вид је нарочито карактеристичан. Велики број наших народних песама компонован је 

на тај начин што се догађај најпре назначује кроз одлуку коју јунак доноси, а затим се 

приповеда о његовом току. Први део је дат или кроз монолог јунака или кроз његов 

разговор са дружином или кроз писмом којим јунак долази у везу са својим 

противником или пак комбинацијом тих елемената, док се други део приповеда, 

понекад са понављањем оног што је претходно речено у управном говору. Понекад  
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одлука јунака још пре почетка реализације наилази на супростављање. Ту већ имамо 

клицу драмског сукоба. Узмимо као пример песму Почетак буне на дахије. После 

историјско-космичке експозиције долази део у управном говору: читање књига 

„инџијела“ и дахијски договор о сечи кнезова, у коме се доживљава сва драматика 

будућих револуционарних збивања. Други, обимом мањи, проповедни део песме 

представља најпре понављање оног што је већ речено у говорима а затим брзо 

хроничарско излагање главних догађаја буне, излагање у коме се у великој мери губи 

драмски интензитет почетка. 

Тај поступак који бисмо могли назвати поступком драмске антиципације догађаја, 

Његош је апсорбовао из народне песме. Откривамо га и у оним његовим делима у 

којима се стилски или тематски удаљавао од народне песме. У класицистичкој 

Свободијади свака песма, изузев десете, грађена је, као што је показала Ирмгард 

Манкен, немачки слависта, „по схеми“ која је карактеристична за епске песме, опису 

боја, који је у средиштву песме, претходи „одређена композициона припрема“  а 

остварена применом управног говора, у монолозима или у дијалозима. Најзанимљивије  

је међутим, да је тај поступак пре Горског вијенца са највише доследности спроведена 

управо у Лучи микрокозма која је у тематском и идејном смислу најдаље од народне 

песме. У другом епском делу, Луче сваки значајнији моменат радње антиципиран је, 

као што смо видели, било монологом неког од јунака било дијалогом. За слике догађаја 

у говорима јунака рекли смо да су редовно богатије и развијеније од оних које су дате у 

непосредном приповедању.  

Горском вијенцу у коме је епска нарација сведена на сажете прозне везивне пасаже, 

остала су углавном два начина приказивања: драмска антиципација акције кроз 

одлучивање о акцији и извештавање о акцији после њеног извршења. Оно што је битно 

за епску песму: приказивање догађаја у току, сасвим је изостало у Горском вијенцу. 

Приоритет има први од два наведена поступка. Највећи део Горског вијенца чини 

приказ двају скупштина Црногораца на којима се договара и одлучује о истрази. У тим 

договорима цела ствар је тако свестрано осветљена, развијена са толико појединости и 

разрешена на идејном плану тако да њена реализација изгледа више питање технике 

него концепције спева. Стога Његош посвећује тако мало пажње приказу догађаја о 

коме се претходно толико мислило и говорило. Овде је потребно да се још једном 

подсетимо на сижејно-композиционо резрешење теме устанка у Вишњићевој песми 

Почетак буне на дахије, јер се оно највише приближује Његошевом поступку у Горском 

вијенцу. И у једном и удругом делу договор и одлучивање о акцији, код Вишњића  
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договор дахија о сечи кнезова, код Његоша договор Црногораца о истрази потурица, 

представља композиционо средиште дела, док је сам ток акције потиснут у други план.  

Концепција уметничког облика Горског вијенца има, дакле, корене у тенденцији 

нарастања дијалошко-драмских на рачун, приповедно-описних елемената у народној 

песми. Било би, међутим, погрешно ако бисмо на основу тога претпоставили да Горски 

вијенац представља резултат равноправног и спонтаног прерастања епске песме у 

вишу, дијалошку-драмску форму. Као што се прелаз од народне на уметничку поезију 

код младог Његоша не може замислити без његовог познавања савремене европске 

поезије, тако се ни постанак Горског вијенца не може схватити ако не узмемо у обзир 

исти тај чинилац. Његош сигурно не би своје дело написао у драмској форми да пре 

тога није читао Милутиновићеву Дику црногорску, Софоклове трагедије, Пушкиновог 

Бориса Годунова, можда Гетеовог Фауста и друга дела драмске литературе. 

 

(Јован Деретић: Композиција Горског вијенца) 

 

(30 бодова) 
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Питања 

1. Која су ранија Његошева дела епске (приповедске) структуре?                            (1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. У каквој је вези дијалошка форма Горског вијенца са дијалошким елементима у 

народној песми? 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Зашто књижевни критичар Виктор Берар тврди да Илијада и Одисеја нису обични 

епови, већ епске драме? 

(3 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Наведите неколико примера управног/наративног говора из Горског вијенца? 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Горски вијенац је спев у дијалозима. Шта је сврха овог необичног певања? 

(3 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Упоредивши говоре у Хомеровим еповима и у Горском вијенцу у чему видите 

сличност и разлику? 

(3 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Цитирајте неколико стихова по избору из Кола, размишљања владике Данила и 

афоризме из уста игумана Стефана! 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Коме се обраћа владика Данило у следећим стиховима: 

„Ко на брдо ак и мало стоји,  

више види но онај под брдом – 

ја повише нешто од вас видим.“ 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Зашто се у тексту спомиње народна песма „Почетак буне против дахија?“ 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Шта значи „драмска антиципација“? (Решите из контекста) 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Објасните на основу контекста шта значи „апкордовати“? 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Шта је управни, а шта неуправни говор? (Дефинишите сажето) 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Ко је „смеха“ карактеристична за епске песме? 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Зашто је Луча микрокозма по тематском и идејном смислу најдаља од народне 

песме? 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. У којим деловима Горског вијенца је осветљена читава фабула истраге потурица? 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Зашто је Почетак буне против дахија“ названа „Вишњићевом песмом“? 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Шта су корени и на којем темељу се гради концепција уметничког облика Горског 

вијенца? 

(1 бод) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. У чему одступа од облика епске песме Горски вијенац? 

(2 бода) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

Összpontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
 

SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 
 

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 feladatlapokon. 

 

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.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem  

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

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Песников однос према здравом разуму свога времена. Парнасовски идеал његове 

поезије, симболи и њихово сугестивно дејство и значење у склопу смисла песме.  

 

Сима Пандуровић 

Светковина 

 

Сишли смо с ума у сјајан дан, 

Провидан, дубок - нама, драга, знан, 

И светковасмо оцепљење то 

Од мука, сумње, времена и сто 

Рана, што крваве их вређао је свет - 

Љубави наше плав и нежан цвет! 

 

И опет сила згрнуло се света 

У болнички нам мирисави врт; 

Посматра где се двоје драгих шета 

Срећно, и хвале онај живот крт 

Што остависмо. Далеко од њих 

Сад смо, а они жале мир наш тих. 

 

Они баш ништа нису знали шта 

Доведе ту нас. У цвећу смо ишли, 

Славећи страсно осећања та 

Због којих лепо са ума смо сишли. 

У новом свету добро нам је сад, 

А свет о њему добро и не слути. 

 

Сумња и љубав - најтежи нам јад - 

Мин`о и часе блажене не мути. 

Из прошлих дана, љубав, и знак њен 

- Спојеност срца - остала нам још; 

Наш живот овде светао је трен, 

Срдачан, кротак. Онај живот лош 
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У коме знанци, родбина остају, 

Невиност нашег не познаје света; 

Животно вино, срж недостају 

Њима; а глава њихова им смета. 

А наших срца један исти звук 

Бележи дражи и времена хук. 

 

Јер ми смо давно, верна драга - је ли! - 

Искидали конце што нас вежу 

За простор, време, тонове и боје - 

Ланце живота што звече и стежу; 

Јер ми смо, можда, сами тако хтели, 

Рад љубави нам и рад среће своје. 

 

И гледају нас зато што идемо 

У кошуљама белим парком овим, 

Где болнички се мирис шири јак; 

Не знају дражи са животом новим - 

Љубави наше неумрле знак. 

... Гле! очима им трепти роса немо... 

 

 

(50 бодова) 
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РЕФЛЕКТОВАЊЕ НА ЈЕДАН ДРУШТВЕНИ ДОГАЂАЈ 

 

Од Препарандије до школе „Никола Тесла“ 

 

Почетком новембра 2012. године у Сентандреји је свечано обележена 200. годишњица 

прве српске учитељске школе и одана почаст њеном оснивачу Урошу Несторовићу. Он 

о овом подухвату овако пише: 

„Потребно је било и одговара своме циљу да се илирска учитељска школа оснује у овом 

делу краљевине Угарске где је степен културе ове нације виши, обичаји блажи, 

питомији, и уопште људи ових крајева напредни у својој култури.“ 

Рефлектујте на обележавање оснивања Препарандије и на Нестровићеве речи. У свом 

раду осврните се и на изабир локалитета оснивања ове установе и на развој српског 

школства у Мађарској од 1812. до данас. 

 

(20 бодова) 



Szerb nyelv és irodalom    Kódszám: 

OKTV 2013/2014 8 1. forduló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

Összpontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 

 


