
1. Реши асоцијације: 

                 А                 Б                  В                   Г 

зачин вид гордост редовни 

дечији суперлатив позитивна трајан 

бонус описни придев постојан 

прилог компаратив одлика непроменљив 

    

 

 

 

 

 

                А                     Б                     В                    Г 

жртва Покрет савладати здрав 

младунче Уметност трепет рођење 

спавати као... Пируета паника ...је леп 

умиљато „Лабудово језеро“ храброст стандард 

    

 

 

2. Означи стилске фигуре које откриваш у наведеним примерима: 

 

а)  На тај глас Кајчи поче скакати режећи на крају свога штапа и страшно беснети што не 

може да му притекне у помоћ. Али се Сиви Дабар стаде смејати на сав глас, пљескати по 

бедрима и причати осталима шта се догодило . А Бели Очњак је чучао на стражњим 

ногама, цичао и скичао, напуштена, јадна мала жалосна прилика усред тих људи-

животиња. 

                                                          (Џек Лондон, Бели Очњак) 

 

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА, ОНОМАТОПЕЈА, ХИПЕРБОЛА, КОНТРАСТ, ЕПИТЕТ, ПОРЕЂЕЊЕ 

 

б) При повратку, вукућ се по тмини 

     И лижући зној с бедара лених, 

     Месец јој се над избом учини, 

     Као једно од кучића њених. 

          (Сергеј Јесењин, Песма о керуши) 

 

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА, ОНОМАТОПЕЈА, ХИПЕРБОЛА, КОНТРАСТ, ЕПИТЕТ, ПОРЕЂЕЊЕ 



 

3. На основу изнетих одлика, одреди о којој је стилској фигури реч: 

 

а) Упоређују се два појма потпуно супротна по значењу. Нешто се нечему супротставља, 

при чему се наглашавају разлике између два догађаја,  два лика или два појма. 

 

б) То је стилска фигура, тј. стилско изражајно средство које садржи три дела: оно што 

поредимо, поредбену везу (као, налик, попут) и оно са чим поредимо. 

 

в) То је украсни придев, истиче особину неког појма, предмета, бића и сл. 

 

г) Ова стилска фигура представља преувеличавање, претеривање и служи истицању и 

наглашавању појединих мотива. Преувеличавају се особине, осећања, појаве, интензитет 

радње итд. 

 

 

4. Напиши назив стилске фигуре коју уочаваш у стиху: 

И цврчи, цврчи цврчак... 

_________________________________________ 

5. Напиши назив стилске фигуре коју уочаваш у подвученом стиху: 

 

Ко откључа стену, ко покида ланце 

Којима си у дубинама био везан? 

Ко изведе тај подвиг, 

Сам или с групом, пијан ил трезан? 

 

 

6. Напиши називе стилских фигура које уочаваш у стиховима: 

А вода жубори, мрмори, прича, 

Ко зраци сунца што воду воле... 

________________________________  _____________________________ 

________________________________ 

 

7. Подвуци стихове у којима препознајеш поређење: 

  

„Све је турска војска притиснула: 

Коњ до коња, јунак до јунака, 

Бојна копља као чарна гора, 

Све барјаци као и облаци, 

А чадори као и сњегови.“ 

 

 



8. „Али пази: 

Ако није сасвим плава,  

сасвим права, 

мора лепше да се спава, 

да се сања до свитања, 

мора даље да се лута, 

тристо пута, 

петсто пута, 

мора друга да се нађе... 

трећа... пета... 

мора у сну да се зађе 

на крај света. 

И још даље из краја – 

До бескраја. 

 

Песма из које су наведени стихови: 

Име песника: 

Стилска фигура у подвученим стиховима зове се : 

 

Уметничка улога ове стилске фигуре јесте да: 

а) дочара простор у коме се са сигурношћу остварују све жеље и циљеви 

б) објасни да је добра физичка спремност један од услова за остварење жеља 

в) нагласи важност истрајности и упорности у досезању жеља и циљева 

г) упозори да се жеље и циљеви често налазе ван граница овог света 

д) истакне да је за остварење жеља неопходно сањати између триста и петсто пута. 

Означи тачне одговоре. 

 

9. Подвуци епитете: 

 

„Али сиротог малог плавог Немечека сада је заиста болело срце. Стајао је тамо онако 

мокар, гледајући црвене кошуље поседале око ватре и међу њима издајника.“ 

 

Наведи назив дела, име писца, књижевни род и књижевну врсту којој дело припада. 

 

10. „Дивни предео који је опијао и заносио Аску, дигао се одједном као танка и варљива 

завеса, а пред њом је стајао вук, ужагрених очију, подвијена репа и као на смех малко 

искежених зуба.” 

У наведеној реченици се могу уочити: 

а) ономатопеја и поређење 

б) хипербола и епитет 

в) поређење и епитет 

г) контраст и ономатопеја 



 

 

 

 


