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SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 

РЕШЕЊА 

 

1. Ко је био Вук С. Караџић? Наведи наслове неколико (најмање два) његових дела!     

(3 бода)     

Вук Караџић је био лингвиста, реформатор српског књижевног језика, утемељивач 

фонетског писма, састављач нове ћирилице. Дела: Ријечник, Писменица српског језика. 

(прихвата се свако адекватно решење).                                              

 

2. У изразу језичко стабло реч стабло је употребљено у пренесеном смислу. Поред 

наведених речи напиши израз у којем ће они имати пренесено значење!                                                                                                        

(3 бода) 

глава – глава породице, глава шећера, глава лука 

звезда – звезда вечери, морска звезда 

рука – бити нечија десна рука, иде му од руке 

3. Објасни појмове декларација, лингвистика и критеријум!                               (3 бода) 

Изјава, изношење става 

 Наука о језику,  

Мерило, основа по којој се нешто одређује  

4. Које су опасности које прете ћирилици у Србији по речима предавача на научном 

скупу?                                                                                                                     (2 бода) 

Њено потискивање у штампи и државној администрацији, у електронским средствима. 
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5. Ко су били Вукови непријатељи?      

Српска православна црква (Стеван Стратимировић, карловачки митрополит), 

славеносербски писци (Јован Рајић, Михајло Витковић), кнез Милош Обреновић. 

(3 бода)                                                                   

 

6. Ком књижевном правцу припада песник Јован Јовановић Змај? Наведи неке од 

основних карактеристика тог правца!                                                                 (4 бода) 

Представник је српског романтизма. Романтизам карактеришу култ апсолутне слободе 

уметника, истиче се осећање патриотизма (родољубља), стваралачка инспирација се 

црпи из маште и фантазије, уметници беже од стварности, долази до глорификације 

прошлости, интересовања за своју националну прошлост и народну књижевност, 

природа постаје неисцрпан извор песничког надахнућа. 

 

 

7. Из ког века потиче најстарији песнички ћирилични запис?          

                                                                                                                                                         (1 бод)       

Из петнаестог  века. 

 

8. Објасни због чега се каже да је језик основни идентитетски критеријум!    

                                                         (3 бода) 

Јер је језик основно обележје једног народа. Одређена група људи (народ) постоји 

док има свој језик и користи се њиме. Народ који се не користи својим језиком, 

губи везу са својом културно-историјском баштином и прошлошћу. 

 

9.  За Доситеја су говорили да је читавог свог живота ишао „језиком за духом“. Како 

би протумачио ову изреку?                                                                                  (2 бода) 

Читав живот је посветио учењу и подучавању, био је међу нашим највећим 

просветитељима. Указивао је на то да народни језик треба подићи на ниво књижевног 

језика. 

 

10.  У српском књижевном језику су равноправни екавица и ијекавица. Који су 

књижевни дијалекти српког језика од Вукове реформе до данас? 

                                                               (2 бода) 

Шумадијско-војвођански екавски и источнохерцеговачки ијекавски дијалекти. 
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11. Издвоји из низа сложене речи и подвуци их! 

(3 бода) 

несрби, задруга, чиновник, царински, мањина, научни, подсетити, недавно 

 

12. Речи слатко – горко, охол – скроман противрече један другоме. Како се у 

граматици називају такве речи?                                                                            (1 бод) 

Антонимима. 

 

 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Укажи на егзистенцијалну спутаност и песимизам као карактеристике модерне у 

наведеној песми. Како Ракић доживљава човекову судбину на овом свету? Шта је по 

њему уметникова судбина? Ко су били његови песнички узори? 

 

- Милан Ракић је изразит пример песника-интелектуалца 

- узори су му били француски симболисти и парнасовци (Бодлер, Верлен, 

Маларме) 

- учио се савршенству форме, прецизности израза, јасноћи, уметничкој 

дисциплини 

- истиче се осећање општег незадовољства, скучености живота, човек је већ самим 

рођењем бачен у окове 

- песимизам – као основно расположење унутар модерне јавља се из потпуног 

разочарења у постојећи свет, дефинитивни закључак је да уметник не може 

утицати на побољшање света што нас окружује 

- песник је само један у мноштву многих који подносе исте муке 

- песма је нека врста алегорије о човековој судбини на земљи 

- вранац је оличење човека, па и самог песника: у младости пун виталности, жеље 

за променом, сада је изнемогао, огуглао на суровост и монотоност свакодневног 

живота 

- горак песимизам се на крају песме претвара у цинизам: заслуга свему је гроб. 

 

Прихвата се сваки адекватан одговор уколико одговара захтеву датом у наслову 

задатка. 
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РЕФЛЕКТОВАЊЕ 

 

На основи мотивационог текста напишите да ли још постоје споменици, спомен-куће 

истакнутих личности из културног, историјског и верског живота Срба у Мађарској. 

Наведите неколико знаменитих Срба који су живели, боравили или стварали у 

Мађарској и допринели развоју културе на српском језику. 

 (20 бодова) 

Биста Вука С. Караџића у Будиму у Табану коју годишње посећују ђаци Српске 

основне школе и гимназије „Никола Тесла“ на Вуков рођендан. Вук је боравио у Пешти 

на лечењу и био гост, одсео је у чувеном српском ресторану „Златни јелен“. Ту се 

упознао са интелектуалцима свог доба (Лука Милованов) и упознао се са идејама 

европских језичких и књижевних стремљења. 

Родна кућа Јакова Игњатовића у Сентандреји. Зачетник српског реализма је рођен ту и 

живео је дуго у Пешти. Осим романа Вечити младожења, Милан Наранџић, Васа 

Решпект у својој преписци и мемоарима оставио нам је верну слику свог времена 

(револуција 1848., књижевни кругови итд.) 

Спомен-плоча деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара на зиду куће у 

Будимској тврђави. Био је одличан стратег, војсковођа, вазал угарског краља 

Сигисмунда у борби против Турака. 

Крст кнеза Лазара у Сентандреји. Лазар Хребељановић био је вођа српске војске у 

Косовској бици где је изгубио живот.  

Спомен-плоча патријарху Арсенију Чарнојевићу III, предводнику Велике сеобе Срба 

1690. године, на Старој води. 

Спомен-плоче Тихомиру Вујчићу, етномузикологу и његовом брату, Стојану Вујчићу, 

књижевнику у улици Ваци. 

Спомен-кућа (соба) Михајлу Витковићу, српском писцу, преводиоцу у Јегри.  

 

Прихвата се сваки адекватан одговор са сличним садржајем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


