
ОШ „Јован Миодраговић” 
шести разред 

квиз самопроцене 

                                     Квиз из књижевности 

1.  Комедија је 

 

а) лирска песма прожета тужним осећањем и расположењем 

б) врста драме у којој се на различите начине приказују комични јунаци који 

својим поступцима изазивају смех 

в) дело у којем писац описује свој живот од рођења или само један одређени 

период одрастања 

1 поен 

2.  Приповетку „Аска и вук” написао је 

 

а) Бранко Ћопић 

б) Иво Андрић 

в) Антон Павлович Чехов 

 

1 поен 

3.  Повежи ликове са делом којем припадају. 

а)  Лујо, Јаблан                                   ____ „Орлови рано лете” 

б) дјед Раде, дечак Баја                      ____ „Чудесна справа“ 

в) Јованче, Стриц, Луња                    ____ „Јаблан” 

1 поен 

4.  „Као златне токе, крвљу покапане, 

 Доле пада сунце за гору, за гране.” стихови су које лирске песме? 

 

а) „Село” Јован Дучић       б) „Плава звезда” Мика Антић    в) „Вече” Ђура 

Јакшић 

 

Врста строфе је а) катрен     б) дистих       в) терцет 

 

1 поен 

5. Препознај стилске фигуре у следећим стиховима:  

 

„Чепресова шума бдије; месец на њу 

  Сипа своје хладно сребро” 

 

а) епитет, контраст     б) епитет, персонификација    в) ономатопеја, поређење 

1 поен 

6.  Песма „Ратар” Вељка Петровића је 

 

а) мисаона          б) социјална     в) описна 

1 поен 

7.  Наведени стих је 

 

„Трже Марко буздована свога” 

 

             а) осмерац        б) једанаестерац    в) десетерац         г) шестерац 

1 поен 
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8.  Термин који се везује за драму, а подразумева упутства (објашњења) у 

загради која драмски писац даје редитељима, глумцима или читаоцима 

назива се 

 

                              а) портрет            б) монолог        в) дидаскалије 

1 поен 

9.  „Вањка Жуков, деветогодишњи дечак доведен пре три месеца на занат код 

обућара Аљахина, на Бадње вече леже да спава”. (А. П. Чехов, „Вањка”) 

 

Облик казивања је 

 

а) опис (дескрипција)           б) дијалог             в) приповедање (нарација)  

1 поен 

10.  Најмања тематска јединица која се не може даље разлагати назива се 

 

                         а) лирски субјект             б) епитет       в) мотив 

1 поен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10–9     Одлично! 

                8–7       Добро је, али подсети се још мало. 

                6–5       Можеш ти то боље! 

                4–3       Умеш ти то боље! 

                2–0       Уз наставникову помоћ савладај оно што ти је било тешко! 


