
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 

 
 

УПУТСТВО ЗА РЕШАВАЊЕ 

 

TУMAЧЕЊЕ ТЕКСТА  И  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

1.  Песма у прози. У њој песник исказује своја осећања, зато је субјективна. 

(2 бода) 

2.  Натопљена лириком, богата песничким сликама, али није писана у стиху. 

(2 бода) 

3.  Наслов је Андрић узео из дела старог римског песника Овидија који је своје „EX 

PONTO“ (Писма из Понта) писао као изганик. 

(3 бода) 

4.  Он је делио Овидијеву судбину бачен као студент у аустро-угарску тамницу за време 

I. светског рата. 

Војислав Илић 

(3 бода) 

 

5.  Из човековог унутрашњег живота, из ропства и самоће. 

(1бод) 

6.  Реченица је субјективна, а у речи радошћу је извршено јотовање и једначење по 

палаталности. 

(2 бода) 

7.  Изолација у ропству, немоћ стваралаштва, неостварив сан о љубави, „велики крст 

који носи човјечанство.“ 

(2 бода) 

8.  Чињеница да живи, љубав према људима, срећа да дели људску радост. 

(2 бода) 

9.  Сам живот је срећа и радост, а писац заједно са човечанством дели ту радост. У 

изолацији и самоћи човек пропада као напуштене куће ... 

(3 бода) 

10. Његов пут има симболично општељудско значење залагања за живот у којем се 

огледа Андрићев хуманизам. 

(3 бода) 
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11. Квалитативни генитив. 

(1 бод) 

12. Циклус „Плаве легенде“. Сунце, Семе, Вечерње ... 

(3 бода) 

13. Пут Алије Ђерђелеза, Жена на камену, Јелена, жена које нема, лирски детаљи у 

роману На Дрини ћуприја ... 

(3  бода) 

Укупно 30 бодова 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ: НАШИ ТРАГОВИ 

Могуће одреднице за решавање задатка: 

 

- Мађарске релације у делима Вељка Петровића; 

- Поетска инспирација; 

- Песма као израз особеног, снажног и револтног доживљавања бурне историје његових 

сународника; 

- Црне слутње; 

- Корелативни однос између емоционалног набоја и језичко – стилских средстава; 

- Наизменично смењивање дужих и краћих стихова – наизменичних – но смењивање 

песниковог усхићења и бола; 

- Последња строфа као песнички израз истрајности српског народа. 

Евентуалне алузије на мотиве миграције и сеобе код других стваралаца српске 

књижевности. 

Укупно 50 бодова 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

Реторички карактер говора. 

- Типолодија говора условљена карактером комуникације коју говорник 

успоставља са слушаоцима: 

- Имати у виду аудиторијум – наставници и ученици; 

- Обавештавање о циљу и планираној делатности; 

- Стилско уобличавање: одабирање реченице којом ће ученик успоставити прву 

комуникацију; 

- Проналажење језичких исказа којима се жели јасно саопштити циљ деловања; 

- Изражавање битних чињеница, буђење интересовања; 

- Убеђивање о потреби организације; 

Формулисање последњих реченица и завршна реченица. 

Укупно 20 бодова 

 

 


