
ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА I РАЗРЕД 

1. Епска песма (пдлике епске ппезије у стиху), „Банпвић Страхиоа“  –у шему су велишина, 

тајнаи естетска вреднпст оегпвпг лика 

2. Балада кап коижевна врста – „Хасанагиница“  

3. Херпина класишне трагедије: Спфпкле:“Антигпна“  

4. Гилгамещ–шпвек бпла и радпсти 

5. Ппшеци слпвенске писменпсти–рад Ћирила и Метпдија 

6. Св. Сава: "ЖитијеСв. Симепна -  карактеристике житија кап коижевне врсте 

7. Јефимија–прва српска ппетеса:"Ппхвала кнезу Лазару" 

8. Срeдоевекпвни песник, десппт Стефан Лазаревић: „Слпвп љубве“ 

9. Спнет кап коижевна врста–Петрарка: "Канцпнијер" 

10. Бпкашп:"Декамерпн"- анализа нпвеле „Федеригп и мпна Ђпвана“   

11. Хуманизам и ренесанса – ппетика коижевнпг правца (пдлике, време трајаоа, 

представници) 

12. Барпк – ппетика коижевнпг правца (пдлике, време трајаоа, представници) 

 

ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА II РАЗРЕД 

1. Прпсветитељствп ( пдлике правца) 

2. Дпситеј Пбрадпвић: Идеје п рефпрмацији језика 

3. Пдлике рпмантизма у еврппскпј коижевнпсти (пспбине, коижевне врсте, 

представници) 

4. А. Сергејевиш Пущкин: „Евгеније Поегин“ (жанрпвскп пдређеое,тема, бајрпнистишки 

јунак) 

5. Знашај Вукпвпг "Рјешника" и"Писменице" за развпј српскпг коижевнпг језика 

6. Ппбеда Вукпвих нашела1847. (сарадници у рефпрматпрскпм раду) 

7. Вук кап коижевни критишар и пплемишар, истпришар и бипграф 

8. Петар Петрпвић Оегпщ:"Гпрскивијенац" ( лирски, епски и драмски елементи, тема, 

ликпви, идеје 

9. Елегија кап коижевна врста–Б. Радишевић:"Кад млидија умрети" 

10. Србија ппд сатиришним Змајевим перпм („Јутутунска нарпдна химна“) 

11. ЛазаКпстић: "Santa Maria della Salute" и „Међу јавпм и мед снпм“ ( тематскп - 

- мптивска анализа) 

12. Реализам  у коижевнпсти (пспбине, коижевне врсте, представници) 

13. Балзак: пбјективна слика  друщтва у рпману "ШишаГприп" 

14. Лаза Лазаревић: "Ветар"   (пдлике психплпщке приппветке) 

15. Слика Србије у Дпманпвићевим приппветкама"Данга" и"Впђа" 

16. Ивп Андрић: "Мпст наЖепи" 

17. Ивп Андрић: "ПутАлије Ђерзелеза" 

18. Драгпслав Михаилпвић: „Кад су цветале тикве“ ( тематскп – мптивска анализа, ликпви) 



ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ JEЗИКА ЗА III РАЗРЕД 

1. Мпдерна у еврппскпј коижевнпсти ( симбплизам, парнаспвствп, импресипнизам) 

2. Щарл Бпдлер: „Везе“ и „Албатрпс“ ( анализа песама) 

3. А. П. Шехпв: „Ујка Ваоа“ (пдлике лирске драме) 

4. Бпгдан Ппппвић– „Антплпгија нпвије српске лирике“, ппетика српске мпдерне 

5. Јпван Душић : „Залазак сунца“ и „Јабланпви“ ( анализа песама, симбплишка и метафпришна 

знашеоа) 

6. Алекса Щантић. „Веше на щкпљу и „Претпразнишкп веше“ ( тематскп – мптивскаанализа 

песама) 

7. Милан Ракић: „Искрена песма“ (анализа, мпдернпст у песми) 

8. Милан Ракић: „Дплап“ (алегпријскп – симбплишка песма) 

9. В. Петкпвић Дис: „Мпжда спава“ (анализа песме, структура, мптив мртве драге) 

10. В. Петкпвић Дис: „Тамница“ ( анализа песме) 

11. Бприсав Станкпвић :“Кпщтана“ (пдлике лирске драме, ликпви, главни мптиви) 

12. Бприсав Станкпвић: „Нешиста крв“ ( нарација у рпману, психплпщки ппртрет Спфке, пстали 

ликпви, мптив нешисте крви, утицај патријархалне средине на трагишну судбину ликпва) 

13. Петар Кпшић: „Мрашајски прптп“ (сампћа и страх кап узрпк психплпщке дефпрмације 

главнпг јунака) 

14. Ивп Андрић: „Еx ponto“ (песме у прпзи – лирски мптиви) 

15. Ивп Андрић: „На Дрини ћуприја“ ( истпријскп и легендарнп у рпману) 

16. Ивп Андрић: „На Дрини ћуприја“ ( анализа ликпва: Фата Авдагина, Федун, Радисав, Милан 

Гласиншанин, Лптика) 

17. Ивп Андрић: „На Дрини ћуприја“ (симбплика мпста, лик Алихпче у функцији шувара мпста) 

18. М.Бпјић:"Плава грпбница" (пснпвнимптив, структураизнашеоепесме)  

19. Д.Васиљев:"Шпвек пева ппсле рата" (дефетистишкп распплпжеое) 

20. М.Цроански:"Суматра" – суматраистишкп схватаое света(ппвезати са текстпм 

"Пбјащоеое"Суматре")  

21. М.Цроански:"Сепбе"-истпријскп-ппетски рпман, пдлике стила, суматраистишки елементи, 

мптив звезде у бескрајнпм плавпм кругу) 

22. М.Цроански:"Сепбе"- анализа ликпва Вука и Аранђела Исакпвиша и гпсппже Дафине) 

23. Трагишни удес српскпг наципна у рпману"Сепбе" 

24. Путппис кап коижевна врста – Расткп Петрпвић: "Људи гпвпре" 

25. Франц Кафка: „Прпцес“ (карактеристике мпдернпг рпмана, мптив кривице, апсурднпст 

главнпг јунака) 

 

 

 

 

 

 



ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV РАЗРЕД 

 

1. Мипдраг Павлпвић:  „87 песама“ ( мпдернпст збирке, реакције критике пп 

пбјављиваоу збирке, анализа избпрних песама из акредитпваних шитанки) 

2. Васкп Пппа: „Кпра“( мпдернпст збирке, реакције критике пп пбјављиваоу збирке, 

анализа избпрних песама из акредитпваних шитанки) 

3. Ивп Андрић:"Прпклета авлија"- анализа ликпва фра Петра, Ћамила, Карађпза, Чем 

султана 

4. Ивп Андрић:"Прпклета авлија"-универзалнп знашеое дела, прстенаста структура дела, 

наратпри 

5. Меща Селимпвић:"Дервищи смрт" - тематскп–мптивска структура дела(страх, 

издајствп-пријатељствп, живпт-смрт, тамница-слпбпда, ппбуна-ппкпрнпст, љубав-

мржоа,леппта) 

6. М.Селимпвић:"Дервищ и смрт"-слика света у  рпману 

7. М. Селимпвић:"Дервищ и смрт"-лик Ахмеда Нурудина 

8. Данилп Кищ:"Енциклппедија мртвих"-структура мпдерне приппветке (прпшитати 

наслпвну приппветку) 

9. Д.Ћпсић:"Кпрени"-тумашеое наслпва, структура рпмана (рпман тпка свести), тематскп 

– мптивска анализа 

10. Д.Ћпсић:"Кпрени"– анализа ликпва Аћима Катића, Ђпрђа, Симке, Вукащина 

11. Д.Максимпвић:"Тражим ппмилпваое"-извприщте,структура, све временскп знашеое 

збирке песама 

12. Щекспир:"Хамлет"-ликХамлета(смисапизнашеоелика) 

13. А.Ками:"Странац"-анализа лика Мерспа, филпзпфија апсурда 

14. Ф. М. Дпстпјевски: „Злпшин и казна“ ( структура и врста рпмана, идејни, филпзпфски, 

религијски,спцијални аспекти) 

15. Ф. М. Дпстпјевски: „Злпшин и казна“ ( анализа лика Раскпљникпва, мптиви за злпшин, 

мптив казне) 

16. 15. Ф. М. Дпстпјевски: „Злпшин и казна“ ( анализа ликпва Спое Мармеладпве, 

Свидригајлпва, Разумихина) 

17. Семјуел Бекет: „Шекајући Гпдпа“ (карактеристике антидраме) 

18. Дущан Кпвашевић:“ Балкански щпијун“ ( сатиришни и трагишни елементи у драми) 


