1. Пронађи и подвуци сувишне речи и изразе у следећим реченицама:
Размишљао сам у себи о своме обећању.
Очи су јој зелене боје.
Ватра престаде да гори.
Човек је стално вршио утицај на природу.
2. Подвуци наслове књижевних дела написаних у стиху: „Зимско јутро”, „Хајдуци”, „Мостови”,
„Певам дању.певам ноћу”, „Шала”, „Певам песму”.
3. Одлике лирске поезије су:
а) субјективност
б) приповедање о догађајима
в) сажетост израза
г) осећајност и изражајност
д) сукоб јунака
4. Одговори на следећа питања у вези са драмом:
Како се назива разговор између две особе?_______________________________
Шта су дидаскалије?___________________________________________________
Шта је монолог?________________________________
5. Одреди којој књижевној врсти припадају следећа дела:
„Шљива”- _________________________
„Свети Саво”- ________________________
„Вила зида град”- _______________________
6. Како се зове врста песме у којој песник описује природу?____________________
7.Како се зове јунак лирске песме коме песник поклони своје мисли и осећања и оживи га у
ауторској лирици?
а)приповедач

б)драмско лице

в)лирски субјекат г)наратор

8.Напиши називе сттилских фигура које су заступљене у наведеним реченицама.
Стилска фигура
а)Прогутао га мрак. _____________________
б) Живи као бубрег у лоју. _____________________

в)Лепа реч и гвоздена врата отвара. _______________________
г)они су као Божић и Бадњи дан. _________________________
9. Уметничкој лирској поезији припадају:
а) љубавне песме
б) обредне песме
в) родољубиве песме
г) описне песме
д) митолошке песме
Које књижевне врсте припадају народној
прози?________________________________________________________________
10. Одреди књижевну врсту следећих дела:
„Зимско јутро”- _____________________________
„Хајдуци”- ______________________________
„Капетан Џон Пиплфокс”- _____________________________
„Поход на Мјесец”- ____________________________
11. Како се зову песме у којима је најупечатљивија љубав према
домовини?_________________________________________________
12. Прочитај следећи одломак и сети се наслова песме, као и књижевне врсте те песме:
„Град градила б’јела вила
Ни на небо ни на земљу,
Но на грани од облака”.
Наслов песме: _______________________ Књижевна врста: _______________________
13. Прочитај следећи одломак и сети се наслова тог дела, а онда му одреди књижевни род и
књижевну врсту:
„Један сиромах живљаше у једној пећини и немаше ништа друго до једну шћер, која бијаше
много мудра и иђаше свуда у прошњу, па и оца свога учаше како ће просити и паметно
говорити. Дође једном сиромах цару да му штогођ удијели; цар га упита окле је и ко га је
научио мудро говорити. Ови му одговори окле је и како га је шћер научила”.
Наслов дела: ____________________
Књижевна врста: ______________

Књижевни род: ____________

