
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
(први разред) 

Испитна питања 

1. Појам и назив књижевности. Књижевност као уметност. 

 

2. Дјевојка бржа од коња. Анализа народне приповетке. 

 

3. И. Андрић: О причи и причању ( улога, значај и смисао књижевности у 

животу и друштву). 

 

4. Народна епска песма Бановић Страхиња ( тема, мотиви, фабула, 

композиција, ликови, дубљи смисао песме). 

 

5. Л. Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење (композиција, мотиви, ликови, 

функција наратора). 

 

6. Антон Павлович Чехов: Туга (новела, поетски простор и поетско време, 

унутрашњи монолог) 

 

7. Д. Киш: Рани јади (структура књиге, теме и мотиви, ликови, наратор и 

значење његовог лика). 

 

8. Софокле: Антигона ( појмови- трагедија, трагичка кривица,трагички јунак, 

катарза; анализа драмског карактера, значење и функција лика). 

 

9. Еп о Гилгамешу ( сумерско-вавилонска књижевност, тема, мотиви, ликови). 

 

10. Хомер: Илијада ( композиција, тематско-мотивска анализа, ликови). 

 

11. Библија: Легенда о потопу; Јеванђеље по Матеју - Страдање и васкрсење 

Христово 

 

10. Thирило и Методије (значај њиховог рада за словенску писменост). 

Најстарија словенска писма, старословенски и српскословенски језик. 

 

11. Књижевни језици Срба до XIX века. 

 

12. Српска средњовековна књижевност (представници, тематика, мотиви, 

књижевне врсте, књижевни језик). 

 

13. Народна лирска песма Српска дјевојка. Идејни слој песме. 

 

14. Народна епска песма Кнежева вечера. Етичко значење песме. 



15. Народна епска песма Диоба Јакшића. Структура песме, ликови, етичка 

вредност. 

 

16. Поетика хуманизма и ренесансе. Представници. 

 

17. Данте Алигијери: Божанствена комедија ( структура, тематско- 

мотивациона анализа, ликови). 

 

18. Ф. Петрарка: Канцонијер ( анализа сонета из Читанке). 

 

19. Ђовани Бокачо: Декамерон (структура, тематско-мотивациона анализа приче 

по избору) 

 

20. В. Шекспир: Ромео и Јулија ( драмски сукоб, трагичко исходиште, ликови). 

 

21. Функционални стилови. Врсте. 

 

22. Фонетика и фонологија. Подела гласова. 

 

23. Гласовне алтернације: палатализација и сибиларизација 

 

24. Гласовне алтернације: јотовање 

 

25. Гласовне алтернације: превој вокала 

 

26. Гласовне алтернације: непостојано а; промена л у о. 

 

27. Гласовне алтернације: једначење сугласника по месту и начину творбе. 


