
Универзитет у Бањој Луци 

Филолошки факултет 

Студијски програм српског језика и књижевности 

 

Квалификациони испит – књижевност 2019.  

 

Датум: ____________________   Број бодова: _______________________ 

 

Име и презиме кандидата: ____________________________________________________ 

Број идентификационог документа: ___________________________  

 

 

1. Наведи три дисциплине науке о књижевности: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

2. Упутства глумцима и позоришним радницима у драмском тексту називају се: 

____________________________________________________________________.  

 

 

3. Наведи етапе у развоју драмске радње: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

 

4. Житије Св. Саве назив је дјелâ двојице средњовјековних аутора. Њихова имена 

су: __________________________________________________________________.  

 

 

5. Објасни шта је хипербола .  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

 



6. Коју стилску фигуру препознајеш у сљедећим стиховима:  

 

За Ђурђем је косу одрезала, 

За ђевером лице изгрдила, 

А за братом очи извадила. 

__________________________________________________________.  

 

7. Наведени стихови су из пјесме Највећа је жалост за братом. Одреди којој 

врсти лирских пјесама она припада?  

______________________________________________________.  

 

8. Наведи имена бар два лика из Горског вијенца. 

_________________________________________________________________.  

 

 

9. Одреди из којих су дјелâ наведени ликови:  

 

Вук Исакович –  ______________________________________ 

Ћамил – _____________________________________________ 

Ахмед Нурудин – _____________________________________ 

Јозеф К. – ____________________________________________ 

 

10. Прва српска пјесникиња звала се ______________________________,  а њено  

најзначајније дјело, извезено на покрову за ковчег славног српског кнеза, носи 

назив _____________________________________________________________.  

 

11. Поредајте наведена дјела почев од најстаријег: Антигона, Декамерон, Хамлет, Еп о 

Гилгамешу, Чекајући Годоа.  

1. _______________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

 



12. Посланица је дјело (заокружите слово испред тачног одговора): 

 а) у форми писма,  

б) у коме се истичу и славе врлине појединца, 

в) у коме се изражава љубавна чежња.  

 

13. Наведи имена аутора јеванђељâ из Новог завјета: 1. _____________________, 2. 

__________________, 3. ________________________ и 4. __________________.  

 

14. Годину 1847. називамо годином _______________________________________.  

 

 

15. Наведи бар три дјела објављена 1847. године. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

 

16. Аутор збирке Тражим помиловање је _____________________________________ 

____________________________________, а збирка је настала у литерарном 

дијалогу са средњовјековним списом под називом __________________________ 

_____________________________________________________________________.  

 

 

17. Наведи имена бар двојице значајних српских пјесника романтизма. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

18. Наведи називе бар три приповијетке Лазе Лазаревића. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 



19. Поред назива дјелâ допиши имена њихових аутора:  

Време смрти – _____________________________________________ 

Рани јади – ________________________________________________ 

Прољећа Ивана Галеба – ____________________________________ 

Тврђава – _________________________________________________ 

 

20. Повежи називе пјесама са њиховим ауторима:  

 

Реквијем     Алекса Шантић  

Ми знамо судбу    Хајнрих Хајне  

Можда спава    Миодраг Павловић  

Албатрос     Владислав Петковић Дис  

Лорелај     Шарл Бодлер  

 

21. Одреди којој пјесми припадају наведени стихови:  

 

Славу слави српски кнез Лазаре 

У Крушевцу мјесту скровитоме. 

Сву господу за софру сједао, 

Сву господу и господичиће: 

С десне стране старог Југ-Богдана, 

И до њега девет Југовића; 

А с лијеве Вука Бранковића, 

И осталу сву господу редом: 

У заставу војводу Милоша, 

И до њега дв'је српске војводе: 

Једно ми је Косанчић Иване, 

А друго је Топлица Милане.  

 

___________________________________________________________________ 

 

22. Пјесма из претходног питања припада ком циклусу српских епских пјесама? 

___________________________________________________________________ 



 

23. Полоније и Офелија су ликови из дјела _______________________________, чији 

је аутор ____________________________________________________________.  

 

 

24. Писац првог модерног романа је Шпанац ___________________________, а 

роман се зове ____________________________________ .  

 

25. Лирске пјесме које пјевају о раду или се пјевају уз обављање традиционалних 

послова називају се ___________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледао:  

                                         _____________________________________ 

 

 


