
 
Oktatási  Hivata l  kódszám: 

 

A 2009/2010. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) 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: 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ТЕКСТА 

 
Јован Скерлић о Војиславу Илићу 

 
(Одломак из Историје нове српске књижевности) 

 

„…Ценећи велике песнике српског романтизма, он нимало не цени њихове јадне 
епигоне, њихова „накарадна подражавања и усиљено очајање”, и не крије своју 
„одвратност према њима”. Он је сатирично опевао омладинског песника разбарушене 
косе који је сав свој духовни живот свео на мржњу на Турке и љубав за алкохол:  

„Старо, сретно доба, тебе многи жале,  
Либералне твоје битке и скандале,  
Кад је песник српски дар божански каљ’о  
И нализан често под столом се ваљ’о - 
Кад врлина беше не мислити много. „ 

И по идејама, и по мотивима, нарочито по форми, његова поезија означава 
реакцију омладинској поезији. То није ишло одмах, и у првим његовим стиховима има 
још трагова омладинске поезије, нарочито у речнику. Али он се врло брзо самостално 
развија и ствара једну сасвим оригиналну, у сваком случају нову поезију. Он напушта 
реторичну, емфатичну и претерану субјективну поезију романтичара шездесетих 
година, и унеколико враћа се одмереној, полукласичарској, „објективној лирици” 
четрдесетих година, којој је Ђорђе Малетић био теоретичар, Јован Ст. Поповић 
најбољи песник, и којој је у почетку свога књижевнога рада припадао и његов отац 
Јован Илић. Од тих предромантичарских песника он се прво учио рефлексивности, 
класицизму, од њега су му остали и извесни архаизми у речнику. На тај начин, Јован 
Илић, који је био рефлексиван песник у својој младости, знатно утичући на духовно и 
песничко развијање свога сина, био је спона између две песничке школе.  

Војислав Илић је дискретан дух и отмена душа, он мрзи позу, реторику и причањe 
о себи, хоће поезију отмену, дискретну, уметничку. Уместо „божанствене страсти” 
романтичара више воли мирноћу и дискретност осећања песника предромантичарског 
доба. Он не верује као романтичари у „народно јеванђеље”, не мисли да се уметничка 
поезија има свести на подражавање народних песама, или бар на развијања у њином 
уском оквиру; као песници четрдесетих година он је за „европејску изображеност”, за 
општу књижевну културу, за уметност у поезији, независно развијану од народне 
поезије, израз вишег образовања и слободне особености песникове. Са поезијом 
великих европских књижевности он се упознаје преко Руса, из руских антологија. 
Руски писци на њега нарочито утичу, у првом реду Пушкин, кога назива „епохалним 
песником новије руске књижевности”, себе назива „добрим ђаком Жуковског и 
Пушкина”, од којих му остаје пуно идеја, песничких навика и мотива, осећање чисте 
уметничке и савршене форме, љубави за класичну сатрину, песнички речник, каткада и 
целе реченице. Код Љермонтова се научио љубави према живописном Истоку, и од 
њега такође узео известан број песничких тема. Али, он је све те песнике, осетивши 
њихову величину, стилизовао, прерадио у својој души, свему дао своје обележје. Они 
су му били више подстрек но узори, и његова поезија, мање оригинална у мотивима, 
добила је оригиналност личних осећања и личнога изражавања. И сва његова поезија 
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значи прекид са реторичком, неодмереном, одвећ националистичком омладинском 
поезијом, делимично враћање ка старој „објективној лирици”, стварање нове 
западњачке, уметничке и отменије поезије српске.”  

         (Јован Скерлић) 
 
 
 
Одговорите на питања! 
 
1. Ко је Јован Скерлић? Када је живео?  
Ко је Војислав Илић?                (2 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. Ко су епигони и тзв.”омладински песници”?             (2 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Објасните појмове „реторична, емфатична” поезија!           (2 бода)  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. В. Илић се од оца и других предромантчарских песника учио рефлексивности и 
класицизму. Шта значе та два појма?              (2 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. Напишите два до три наслова Војислављевих класицистичких песама!         (3 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6. Наведите архаизме у овим стиховима Војислава Илића и објасните их!         (2 бода) 
 

„Фркће окисо коњић и журно село граби, 
На прагу старица стоји и мокру живину бави,” 

(У позну јесен) 
„Једна лепа госпа набавила руво од једног жандара.” 

(Маскенбал на руднику) 
„Весело пуцкара пламен у старој избици нашој.” 

(Зимска идила) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Који је глаголски облик „ценећи”? 
Које су гласовне промене у речима „усиљено” и „мржња”?          (2 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
8. Како објашњавате да Војислав Илић не верује у „народно јеванђеље” и „божанствене 
страсти романтичара”? Да ли он тиме игнорише читаву романтичарску поезију? 

       (3 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
9. У чему је сличност великог руског романтичара Пушкина? Да ли је Војислав 
опонашао Пушкина, или у његовој поезији угледао на неке мотиве који одударају од 
европског општег роматизма?               (4 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
10. Наведите неколико наслова Пушкинове поезије и њихов жанр!         (3 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
11. Како ћете објаснити да је Војислав стваралац нове западњачке српске поезије у 
садржајном и формалном смислу?              (2 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
12. Укажите на сатиричност у горе наведеним стиховима „омладинског песника 
разбарушене косе”!                 (3 бода) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
(Максимално 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: 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 

Владислав Петковић Дис 
 

МОЖДА СПАВА 
 
Нове могућности песничког казивања и обликовања у песми песника новог покрета 
српске модерне поезије. Депресивна расположења са горким и потресним идеализмом – 
мотиви снова и љубави због које живот ипак има смисао „изван сваког зла”. 
 

(Максимално 50 бодова) 
 

 
МОЖДА СПАВА 

 
Заборавио сам јутрос песму једну ја, 
Песму једну у сну што сам сву ноћ слушао: 
Да је чујем узалуд сам данас кушао, 
Као да је песма била срећа моја сва. 
Заборавио сам јутрос песму једну ја. 
 
У сну своме нисам знао за буђења моћ, 
И да земљи треба сунца, јутра и зоре; 
Да у дану губе звезде беле одоре; 
Бледи месец да се креће у умрлу ноћ. 
У сну своме нисам знао за буђења моћ. 
 
Ја сад једва могу знати да имадох сан, 
И у њему очи неке, небо нечије, 
Неко лице, не знам какво, можда дечије, 
Стару песму, старе звезде, неки стари дан. 
Ја сад једва могу знати да имадох сан. 
 
Не сећам се ничег више, ни очију тих: 
Као да је сан ми цео био од пене, 
Ил' те очи да су моја душа ван мене, 
Ни арије, ни свег другог, што ја ноћас сних; 
Не сећам се ничег више, ни очију тих. 
 
Али слутим, а слутити још једино знам; 
Ја сад слутим за те очи, да су баш оне, 
Што ме чудно по животу воде и гоне: 
У сну дођу, да ме виде, шта ли радим сам. 
Али слутим, а слутити још једино знам. 
 
Да ме виде дођу очи, и ја видим тад 
И те очи, и ту љубав, и тај пут среће; 
Њене очи, њено лице, њено пролеће 
У сну видим, али не знам, што не видим сад. 
Да ме виде, дођу очи, и ја видим тад. 
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Њену главу с круном косе и у коси цвет, 
И њен поглед што ме гледа као из цвећа, 
Што ме гледа, што ми каже, да ме осећа, 
Што ми брижно пружа одмор и нежности свет, 
Њену главу с круном косе и у коси цвет. 
 
Ја сад немам своју драгу, и њен не знам глас; 
Не знам место на ком живи или почива; 
Не знам зашто њу и сан ми јава покрива; 
Можда спава, и гроб тужно негује јој стас. 
Ја сад немам своју драгу, и њен не знам глас. 
 
Можда спава са очима изван сваког зла, 
Изван ствари, илузија, изван живота, 
И с њом спава, невиђена, њена лепота; 
Можда живи и доћи ће после овог сна. 
Можда спава са очима изван сваког зла. 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 
 
Ваш пријатељ из Србије заинтересовао се за културни и књижевни живот Срба у 
Мађарској. Замолио вас је у писму да га укратко информишете о културној делатности 
овдашњих Срба, како би могао да одабере област коју би подробније проучавао.  
Одговорите на писмо у којем ћете му скренути пажњу на:  
1. Културно-историјске споменике у Мађарској.  
2. Савремена српска књижевност наших књижевника, проза и поезија 
(Издвојите бар једног ствараоца и његово дело које бисте му препоручили), 
3. Сентандреја, Епархија будимска, сликарска колонија...  
 

(Максимално 20 бодова) 
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