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УВОДНИ ДИО

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА за упис на Правни факултет у Бањој Луци (на студије I 
и II циклуса) одвијаће се, потенцијално, у два уписна рока. Први уписни рок траје од 18-29. јуна 
2018. године, а пријем докумената се врши сваки радни дан у периоду од 08-16 часова у кабинету 
бр. 70 (на II спрату). Уколико по окончању првог уписног рока остане слободних мјеста, биће 
организован и други уписни рок, у којем ће пријављивање кандидата бити омогућено у периоду 
од 27.08.-05.09.2018. године.

Број слободних мјеста на студију I циклуса је сљедећи:
• буџет: 75 мјеста
• суфинансирање: 155 мјеста
• страни држављани: 10 мјеста
• ванредни студенти: 20 мјеста.

Кандидати за упис у прву годину студија дужни су, уз пријаву, приложити сљедеће документе:
• извод из матичне књиге рођених,
• оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну ди-

плому о положеном матурском, односно завршном испиту,
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА за пријемни испит изводиће се 21. и 22. јуна 2018. године у амфи-
театру Правног факултета у периоду од 10-14 часова, према сљедећем распореду:

• од 10-12 часова: Историја (наставник: проф. др Здрава Стојановић)
• од 12-14 часова: Српски језик и књижевност (наставник: Драгана Милинчић, проф. српског 

језика и књижевности).

Цијена за похађање припремне наставе износи 50.00 КМ и у њу је укључен Приручник за 
полагање пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Литература за успјешно спремање пријемног испита је сљедећа:
А) Српски језик и књижевност:

• Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2013.
• Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Бања Лука, 2008.
• Интерпретација књижевности из уџбеника српског језика за гимназије и средње школе 

(I-IV разред).
Б) Историја:

• уџбеници историје за I-IV разред Гимназије општег и друштвено-језичког смјера.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за упис на Правни факултет биће одржан 02.07.2018. године у амфитеа-
тру Факултета, са почетком у 09.00 часова, и састојаће се од два теста из Историје и Српског језика 
и књижевности, од којих ће сваки садржати по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси 
по један бод. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем 
пријемног испита износи 70.00 КМ. Тај износ уплаћује се у банци или пошти на жиро рачун који 
буде истакнут на огласној табли или на web страници Факултета, прије подношења пријаве на 
конкурс. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту 
или пасош).
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РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА за упис на прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:
• Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда 

четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се 
тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи за 
бројем 10), и

• Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова. Избор кандидата се врши према 
укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност 
има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. Право уписа немају 
кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Реализацију пријемног 
испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената коју 
именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА (прелиминарна ранг-листа кандидата) је 04.07.2018. године 
до 14.00 часова. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право 
приговора у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли Правног факултета. 
Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштиће се 
подносиоцу приговора и објавити на огласној табли Факултета. Коначна ранг-листа кандидата 
биће објављена 09.07.2018. године.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА вршиће се у периоду од 10-13. јула 2018. године (сваког 
дана од 08-16 часова). Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини 
у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани 
кандидат на ранг-листи. Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају 
школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на 
приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању. 



И С Т О Р И Ј А
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ПИТАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ

1. Оснивачем историје се сматра ___________, који је живио у _____ вијеку п.н.е.

2. Шта је то хронологија? ________________________________________________________

3. Од ког догађаја су Стари Грци рачунали вријеме? __________________________________ 

4. Који се период назива „праисторија“? ____________________________________________

5. Облик религије који се састоји у вјеровању да постоје натприродне силе у облику духа се 
назива: 

а) тотемизам    б) фетишизам   в) анимизам

6. Палеолит је:

а) старије камено доба  б) средње камено доба  в) млађе камено доба

7. Којој језичкој групи (заједници) народа су припадали Илири као старосједиоци Балканског 
полуострва?__________________________________________________________________

8. Како је историчар Манетон подијелио историју Египта? _____________________________
_____________________________________________________________________________

9. Шта значи ријеч „фараон“? _____________________________________________________

10.  До уједињења Доњег и Горњег Египта у јединствену државу је дошло:

а) 2400 год. п.н.е.   б) 3200 год. п.н е.   в) 2000 год. п.н.е.

11.  Први забиљежени ратови у историји су: а) између Горњег и Доњег Египта б) грчко-
персијски ратови в) Пелопонески рат

12.  Како се звало најстарије египатско писмо? ________________________

13.  Месопотамија или Дворјечје означава ____________________________ 

14.  Како се звао акадски владар који је себе називао Господарем све четири стране свијета? 
__________________________________________________

15.  Како се звала најстарија култура Дворјечја? _______________________

16.  Од 8. вијека п.н.е, престоница Асирског царства је била:

а) Нинива   б) Александрија   в) Антиохија

17.  Закон Мануа је регулисао друштвени живот:

а) старе Кине   б) древне Индије   в) Персијске државе

18.  Кинеска филозофска школа, која је своје учење темељила на традицији звала се:

а) конфучијанизам  б) доасизам    в) софизам

19.  Наведите наслове два највриједнија споменика индијске књижевности _______________
_______________________________________________________________
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20.  Једина монотеистичка религија у Старом вијеку, до појаве хришћанства, је била: 

а) браманска религија   б) будизам   в) јудаизам

21.  Како је названо најстарије доба грчке историје? ________________________________

22.  Стари Грци су себе називали________________ , а своју земљу __________________

23.  Који слој спартанског друштва је имао положај најближи робовском? ________________
_______________________________________________________________

24.  Народна скупштина, као један од органа власти у Спарти, носио је назив:

а) Еклезија   б) Апела   в) Герузија

25.  Шта дословно значи ријеч „сисхатеја“? _____________________________________

26.  Остракизам (гласање цријеповима), је уведено реформама:

а) Клистена   б) Солона   в) Перикла

27.  Који је био најважнији орган власти за вријеме Периклове владавине? ______________________

28.  Које године су одржане прве Олимпијске игре? ______________

29.  Атимија је врста казне која је, за вријеме Солона, уведена у Атини. О каквој казни је ријеч? 
___________________________________________________________

30.  Путујући филозофи у Атини названи су __________, а њихово учење носи назив 
______________________

31.  Грчки филозоф Аристотел је аутор познатог дијела под насловом:

а) Држава   б) Политика   в) Библиотека

32.  Књигу „Историја Пелопонеског рата“ је написао:

а) Тукидид   б) Херодот   в) Ксенофонт 

33.  Грчко -персијски ратови су трајали од ________________ год. п.н.е. до ____________ год. 
п.н.е

34.  Назив „пентеконтаетија“ (педесетогодишњица) означава период између: 

а) Грчко-персијског и Пелопонеског рата   б) Пелопонеског и Пунских ратова  
в) Првог и Трећег пунског рата 

35.  Делски савез је формиран _____________год. п.н.е, а водећа држава савеза је 
била_____________. 

36.  Грчки говорник Демостен је познат по својим бесједама против македонског краља Филипа 
II. Kako гласи њихов популарни назив? ___________________________________________
________________

37.  Династија Птоломеја је владала:

а) Азијом   б) Македонско – грчком краљевином   в) Египтом

38.  Римска држава је основана на:

а) Апенинском полуострву   б) Атици   в) Пелопонезу
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39.  У рано римско доба (доба краљева) државно уређење је било обиљежено постојањем 
старјешинског органа од 300 чланова. Под којим називом је тај орган познат? 
_______________________________

40.  С којим римским владаоцем се завршило доба краљева? ______________________

41.  Ко је образовао Други тријумвират? _____________________________________________
______________

42.  Шта значе ријечи „princeps senatus“? ___________________________

43.  Први римски цареви потицали су из рода: 

а) Јулијеваца   б) Флавијеваца   в) Антонина

44.  Посљедњи владар из доба војничких царева био је:

а) Октавијан   б) Диоклецијан   в) Хадријан

45.  Објасните поријекло назива „пунски“ за ратове између Рима и Картагине? ____________
_________________________________________________

46.  Након пораза у Трећем пунском рату, Картагина је претворена у римску провинцију која 
се звала ___________________.

47.  Како се зове прелазни период од робовласништва ка феудализму, обиљежен појавом уста-
нове дугорочног закупа?_________________ 

48.  До Теодосијеве подјеле Римског царства је дошло:

а) 476. год.   б) 395. год.   в) 313. год.

49.  Corpus iuris civilis је монументална кодификација грађанског права. У ком вијеку је до-
несена? _______________

50.  Пад Западног римског царства (476) је убрзан великом сеобом: 

а) Словена   б) Германа   в) Варвара 

51.  Из које истакнуте породице је био моћни мајордом Пипин Мали? _______________________

52.  Франачка је проглашена царевином:

а) 800. год.   б) 476. год.   в) 395. год.

53.  Верденским споразумом (843) окончана је Франачка држава. Које су то три европске државе 
настале на њеној територији? ___________________________________________

54.  По чијем имену је културни препород раног средњег вијека, на Западу, назван „каролиншка 
ренесанса“? ____________________________

55.  За коју годину се веже и шта означава тзв. „велика шизма“?_______________________________

56.  Који је град је понио назив Нови или Други Рим? ___________________

57.  На челу тема, византијских војних области, стајали су војни заповједници:

а) стратези   б) стратиоти   в) пронијари

58.  Како се звао родоначелник византијске династије Палеолога? _______________________
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59.  Које године је нестало Латинско, а обновљено Византијско царство? _________________
_____________________________

60.  Василевс и автократор је титула коју су византијски цареви носили након 7. вијека. Појасните 
њено значење. __________________________________________________________

61.  Синтагмат Матије Властара је правни зборник: 

а) рановизантијског доба  б) позновизантијског доба   в)средњевизантијског доба 

62.  Мухамедови насљедници су се називали:

а) султани   б) калифе   в) шеици

63.  Династија Пшемисловића преставља прву владалачку династију у:

а) Пољској   б) Чешкој   в) Русији

64.  Титулу „чувара гроба Господњег“ носио је први владар Јерусалимске краљевине. Како се 
он звао?______________________________________________________

65.  „Златна була“ угарског краља Андрије II je издата:

 а) 1356. год.   б) 1222. год.   в) 1215. год. 

66.  Који је њемачки владар први понио титулу цара Светог Римског царства њемачког народа? 
__________________________________

67.  Наведите три најутицајније династије феудалне Њемачке? __________________________
________________________

68.  Шта је то „Руска правда“ и за вријеме чије владавине је донесена? ___________________
_________________________________________

69.  Како су се називали неслободни људи у Кијевској Русији? _____________________

70.  „Судбеник“ је законик великог московског кнеза:

а) Ивана III Васиљевића  б) Александра Невског  в) Јурија Долгоруког

71.  Носиоци дуалистичке јереси у средњовјековној Италији, носили су назив: 

 а) богумили   б) катари   в) патарени 

72.  За који важан догађај се веже почетак историје средоњовјековне Француске? __________
__________________________________

73.  Које године је започео, а које окончао „Стогодишњи рат“? __________________________

74.  Када је и гдје настала „Књига страшног суда“? _____________________ 

75.  Којим називом су се служили византијски писци за означавање области насељених Сло-
венима? ___________________________

76.  Како се још називала Дукља од 11. вијека? _________________________

77.  Ко је био Константин Порфирогенит? ___________________________________________
_______________
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78.  Од 1219. године, старјешина Српске цркве је био___________, а од времена проглашења 
Царства ______________. 

79.  Шта је то канонизација? _______________________________________________________

80.  Назив „Првовјенчани“ је носио:

а) Стефан Немањић   б) Стефан Немања   в) Стефан Душан

81.  Законоправило Св. Саве је:

а) зборник црквеног права   б) зборник црквено-свјетовног права

в) зборник свјетовног права

82.  За вријеме чије владавине је донесен Закон о рудницима, у средњовјековној Србији? ___
_____________________________________________________________

83.  Први дио Душановог законика је донесен у Скопљу _______________ год, а други дио у 
Серезу _______________ год.

84.  За владавине Стефана Душана, преведен је византијски зборник црквено-свјетовног права. 
Како се он звао?_______________________

85.  Који је заједнички назив за зависно (невластеоско) становништво средњовјековне Србије? 
____________________________________

86.  Како се у српској средњовјековној књижевности називају биографије оних који су међу 
Србима добили светачки култ? ____________________________________

87.  Какав је карактер имала владајућа вјера у средњовјековној Босни? ___________________
__________________________________________________________

88.  Први познати босански бан је био:

а) Кулин бан   б) бан Борић   в) бан Матија Нинослав

89.  Шта су то стећци? __________________________________

90.  У вријеме турског освајања, Зетом је владала породица:

а) Црнојевића   б) Балшића   в) Бранковића

91.  Коначном паду Србије под турску власт, претходиле су двије битке с Османлијама, прва 
на Марици _____________ године, а друга на Косову _________ године.

92.  По ком италијанском морепловцу је Америка добила име?___________ 

93.  Са развојем грађанског друштва јавља се и грађанска култура, названа хуманизам-рене-
санса. На чијој традицији је та култура настајала ____________________________

94.  Реформација је _____________________________________, а контрареформаци
ја_______________________________

95.  Почетак реформације у Њемачкој се веже за иступ професора теологије у Витембрегу, 
1517. године. Како се он зове? _____________________

96.  Наведите име и презиме два најзначајнија представника српске просвјетитељске мисли 
18. вијека. ________________________________
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97.  Оснивач бурбонске династије је:

а) Анри IV   б) Луј XIV   в) Луј XV

98.  Прво царство у Француској је проглашено:

а) 1804. год.   б) 1848. год-   в) 1852. год.

99.  Како се зове руски феудални систем из 16. и 17. вијека, и по чему је добио назив? ______
_________________________________________________________

100. Које године је извршено уједињење Енглеске и Шкотске у јединствену Краљевину Британију? 
___________________________________________________________

101.  Средином 17. вијека, у енглеском парламенту су дјеловале двије политичке струје из којих 
ће се касније формирати енглеске политичке странке- либерална и конзервативна. Под којим 
називима су биле познате те двије струје? _______________________________

102.  Како се звао документ којим је аустријски цар Јосиф II омогућио слободу свих вјероиосповјести 
у царству? ________________________________________________ 

103.  Ко је био Ђузепе Мацини? __________________________________

104.  Уједињење Њемачке (1871) је извршено под хегемонијом: а) Пруске б) Баварске в) Аустрије 

105.  Које године и гдје је закључен мир којим се признаје независност САД-а? _____________
___________________________________________

106.  Ауторство Декларације о независности САД- а се приписује:

а) Џ. Вашингтону   б) Т. Џеферсону   в) А. Линколну

107. Како су се звале највеће војно – административне области у оквиру Османског царства, и 
ко им је био на челу? _______________________________________________________

108.  Током 17. вијека Османлијско царство води два исцрпљујућа рата са непријатељским ев-
ропским силама. Наведите им називе. ____________________________________________
____________________________________________________________________________

109.  Пећка патријаршија је обновљена: 

 а) 1557.год.   б) 1776.год.   в) 1532.год.

110.  Како су називани мањи, а како већи спахијски посједи у Османском царству? __________
_________________________________________________________________

111.  Којим миром је завршен посљедњи рат између Аустрије и Турске у 18. вијеку? ________
_________________________________________________________________

112.  На ком основу је почивала вјерска и просвјетна аутономија Срба у Хабзбуршкој монархији? 
___________________________________________________________

113.  Шта се подразумијева под појмом „Српска револуција“? ___________________________
_______________________________

114.  Којим руско – турским мировним уговором је, први пут, рјешаван статус Србије у оквиру 
Османског царства? ______________________ 

115.  Када је и гдје донесена одлука да се дигне Други српски устанак? _______________________
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116.  Спахијски( феудални) систем је укинут у Србији:

а) Хатишерифом од 1829. године   б) Хатишерифом од 1830. године

 в) Хатишерифом од 1833. Године

117.  Који је догађај био непосредан повод за издавање првог Устава Кнежевине Србије? ____
____________________________________

118.  Тзв. Турским уставом (1838) је установљен централни орган власти којим је ограничен 
кнежев апсолутизам. Наведите назив тог органа? __________________________________
______________________

119.  Који владалац је обиљежио период уставобранитељске владавине (1842-
1858)___________________________________________

120.  Закон о народној војсци (1861) је донесен за вријеме друге владавине

а) Михајла Обреновића  б) Милоша Обреновића  в) Милана Обреновића 

121.  Како је назван трговински уговор, потписан између Србије и Аустрије, 1881. године? ___
_____________________________

122.  Милан Пироћанац и Милутин Гарашанин су били прваци једне од три странке, које су 
обиљежиле политички живот Краљевине Србије. Како се називала та странка? _________
_________________________

123.  Који устав Краљевине Србије је први пут увео установу Сената у оквиру дводоме структуре 
народног представништва? ______________________________________________

124.  Први свјетовни владалац Црне Горе је био:

а) кнез Данило   б) кнез Никола   в) кнез Владимир

125.  Које године и којим међународним уговором је Црна Гора добила међународно признање 
државне самосталности? __________________________________

126.  Године 1855. је развој црногорског права оснажен доношењем:

а) Општег земаљског законика   б) Законика Петра I

в) Oпштег имовинског законика

127.  У политичком животу Црне Горе дјеловале су двије супротстављене политичке странке. 
Како су се популарно звале њихове присталице? ___________________________________
_______________________________________________________

128.  Како се звао мађарски политичар и аустроугарски државник који је, као заједнички мини-
стар финансија, руководио администрацијом БиХ од 1882. године до 1903. године? _____
________________________________________

129.  Које године и на који начин је БиХ је ушла у састав Аустроугарске? __________________
__________________________________________

130.  Анексија БиХ је довршена прокламацијом Устава, 1910. године, од стране:

а) Б. Калаја   б) Ф. Јосифа   в) Ф. Фердинанда
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131.  Као вид борбе против аустроугарске власти у Босни и Херцеговини, а под уредништвом 
Петра Кочића, покренут је лист под називом:

а) Отаџбина   б) Српска ријеч   в) Народ

132.  Период који обухвата другу половину 19. вијека и почетак 20. вијека, назива се добом: 

а) либерализма  б) империјализма   в) државног капитализма

133.  Како се звао савез закључен, 1873. године, између Њемачке, Аустроугарске и Русије? ___
__________________________________________

134.  Шта означава појам „Источно питање“? _________________________________________
________________

135.  Велика источна криза је отпочела ______године, а окончана __________године.

136.  Тројни савез је формиран _________године, а Тројни споразум __________год. 

137.  Које су три државе припадале Савезу централних сила, закљученом 1882. године? _____
___________________________________

138.  Који је историјски значај Кумановске битке до које је дошло, октобра 1912. године? ____
____________________________________

139.  Којим мировним уговором је окончан Други балкански рат? ________________________
_______________

140.  Када је извршен сарајевски атентат? Наведите тачан датум. ___________________

141.  Наведите тачан датум почетка Првог свјетског рата? _____________________

142.  По чему је позната битка код Јитланда (Данска) из периода Првог свјетског рата? ______
_______________________________________________

143.  Како се зове и које године је закључен споразум између Италије и Антанте о територијалним 
уступцима Италији за њен улазак у рат? ________________________________

144.  Завршетком Првог свјетског рата, Конференција мира је почела 18. јануара 1919. године 
у:

а) Версају код Париза   б) Лондону   в) Сен Жермену

145.  Како се звала свјетска мировна организација, створена на Конференцији мира 1919. годи-
не?_____________________________

146.  Након Првог свјетског рата, мировни уговор са Аустријом је потписан у___________________, 
Мађарском у _______________, Бугарском у ________________ и са Турском у 
________________?

147.  Први свјетски рат је означио и крај четири моћна царства. О којим царствима је ријеч? __
______________________________________

148.  Када се одиграла чувена Мојковачка битка? Наведите мјесец и годину. _______________
_______________________

149.  Када је и гдје вођен најпознатији судски процес против босанскохерцеговачке српске 
интелигенције, током Првог свјетског рата? _______________________________________ 
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150.  Како се назива документ у којем је први пут југословенско уједињење истакнуто као ратни 
циљ Србије? __________________________________________________________________

151.  На челу Југословенског одбора, конституисаног 1915. године, је био:

а) Ф. Супило   б) А. Корошец   в) А. Трумбић

152.  Почетком октобра 1918. године се, поред српске владе и Југословенског одбора, појавио и 
трећи политички чинилац југословенског уједињења. О ком политичком чиниоцу је ријеч? 
______________________________________

153.  Ко је и када прогласио присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији? 
_________________________

154.  Како се звала прва југословенска држава? ______________________

155.  На челу прве владе Краљевине СХС је био:

 а) Никола Пашић   б) Стојан Протић   в) Светозар Прибићевић

156.  По Видовданском уставу, Краљевина СХС је била 

а) уставна монархија   б) уставна парламентарна монархија

в) апсолутистичка монархија

157.  Режим шестојануарске диктатуре је трајао од _________год. до _________год.

158.  Након проглашења диктатуре, краљ Александар је државу подијелио на:

а) бановине   б) области   в) покрајине

159.  Никола Пашић је био вођа:

а) Радикалне странке  б) Демократске странке  в) Самосталне демократске странке

160.  Устав Краљевине Југославије (Септембарски устав) је „подарен“ народу Краљевине 
Југославије: 

а) 1921. год.   б) 1929. год.   в) 1931. год. 

161.  Новембра 1932. године, Сељачко-демократска коалиција је донијела резолуцију којом 
се тражила ревизија Видовданског устава. Под којим називом је позната та резолуција? 
________________________

162.  У периоду од 1935-1939, на челу владе Краљевине Југославије је био:

а) Б. Јевтић   б) М. Стојадиновић   в) Д. Цветковић

163.  За који временски период се веже постојање Бановине Хрватске у оквиру Краљевине 
Југославије? ____________________________________________________________

164.  Како се звао предсједник САД-а, чијом иницијативом је створено Друштво народа, 1919. 
године? Наведите пуно име. ___________________________

165.  Прва интернационала је основана _________ године, Друга _________године, а Трећа 
(Коминтерна)_________ године.

166.  Од свих тоталитарних покрета, први се на власти учврстио:

 а) италијански фашизам   б) њемачки нацизам   в) шпански франкизам
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167.  Шта означава скраћеница СССР? ____________________________________

168.  СССР је, као савезна федеративна држава, проглашен: 

 а) 1918.год.   б) 1924.год.   в) 1922.год.

169.  Ко је био на челу совјетске државе од 1924. до 1953. године? Наведите пуно име. ______
__________________________________

170.  Од кад до кад је трајао грађански рат у Шпанији? _________________________________
______________

171.  Између које двије државе је потписан пакт Рибентроп – Молотов, 23. августа 1939. године? 
_________________________________________________________

172.  Како се звао нови савез између Њемачке, Италије и Јапана, формиран 27. септембра 1940. 
године? ___________________________

173.  Други свјетски рат је отпочео нападом на: 

а) Пољску   б) Чехословачку   в) СССР

174.  Ко је потписник Атлантске повеље од 14. августа 1941. године? _____________________
____________________________

175.  Наведите дан, мјесец и годину отпочињања војне операције познате под шифрованим на-
зивом Барбароса? __________________________________________________________

176.  Које су се двије најзначајније битке, а уједно и побједе Црвене армије, одиграле током 1942. 
и 1943. године, на Источном фронту? ____________________________________________

177.  Наведите дан, мјесец и годину уласка САД-а у Други свјетски рат. ___________________
_____________

178.  Мировна конференција, која је допринијела признању НОБ-е и стварању привремене владе 
ДФЈ, одржана је у:

а) Техерану   б) Јалти (на Криму)   в) Потсдаму

179.  До искрцавања Англоамериканаца на Сицилији је дошло: 

а) 10. јула 1943. год.   б) 6. јуна 1944. год.   в) 8. августа 1945. год.

180.  Други свјетски рат је окончан у Европи ____________год, а у свијету ____________________
год. (наведите пуни датум)

181.  Када је, у Другом свјетском рату, извршен напад на Југославију? Наведите тачан датум. 
__________________________

182.  Прва пролетерска бригада, као прва регуларна јединица НОВЈ, је формирана у:

а) Рудом   б) Чајничу   в) Столицама 

183.  У чему је значај „Фочанских прописа“ (1942)? ____________________________________
__________________

184.  Шта означава скраћеница АВНОЈ? _________________________
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185.  Треће засједање АВНОЈ-а је одржано у:

а) Бихаћу   б) Јајцу   в) Београду

186.  До коначног ослобођења Југославије, у Другом свјетском рату, је дошло: 

а) 9.маја 1945.год.   б) . 15.маја 1945.год.   в) 2.септембра 1945.год. 

187.  Први устав ФНРЈ је изгласан:

а) 29. новембра 1945. год.  б) 31. јануара 1946. год.  в) 11. новембра 1945. год.

188.  Сјеверноатлантски пакт (Нато) је основан _______ године, у __________ . 

189.  Варшавски пакт је основан_____________год, а расформиран ___________год.

190.  Дестаљинизација СССР-а је отпочела 1953. године, доласком на чело КП Совјетског Савеза: 

а) Н. Хрушчова   б) Л. Брежњева   в) М. Горбачова 

191.  Конференција за европску безбједност и сарадњу ( КЕБС) је одржана, 1975. године, у: 

a) Хелсинкију   б) Београду   в) Паризу

192.  Којим уговором је Европска заједница прерасла у Европску унију? ___________________
_____________________________

193.  Године 1948. је донесена декларација којом се обезбјеђује заштита људских права и сло-
бода. Како гласи тачан назив те декларације? _____________________________________

194.  Којим уставом је југословенска држава, умјесто назива ФНРЈ, добила назив СФРЈ? _____
_________________________________________

195.  Шта значи израз окупација? ____________________________________________________

196.  Шта значи израз анексија? _____________________________________________________

197.  Шта значи израз конвенција? ___________________________________________________

198.  Шта значи израз декларација? __________________________________________________

199.  Шта значи израз радикалан? ___________________________________________________

200.  Шта значи израз либералан? ___________________________________________________
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ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

1. Којим врстама ријечи припадају сљедеће ријечи:

онај _________________, овдје _________________, јер____________________ 

2. Одредите врсте ријечи: а) љепота________________, б) жут _________________, 

в) гледати________________, г) двоје__________________ 

3. Увече је ____________________________________ (врста ријечи).

4. Заокружи придјевске замјенице: 

а) присвојне   б) временске   в) показне   г) одричне

5. Наведено је неколико придјевских замјеница, одредите њихове врсте. 

твоја________________, овај___________________, никакав______________ 

6. Од глагола урадити и рећи направи глаголски прилог прошли _____________________
_________________, а од глагола пјевати и цртати направи глаголски прилог садашњи. 
_____________________________ 

7. Неки човјек рече да је љубав слијепа. У којем времену је употребљен глагол рећи у овој ре-
ченици? _______________________

8. Књигу коју си ми поклонио већ сам била купила. У којем времену је употребљен глагол ку-
пити у овој реченици? __________________

9. Гномски аорист је: 

а) онај облик аориста који се употребљава у пословицама

б) онај облик аориста који означава да су се радња, стање или збивање извршили у једном 
одређеном времену у прошлости, који је изван времена када се о њима говори. 

10. Зависно од свршености стања, радње или збивања глаголи се дијеле на ________________
___________________ 

11. Именице дух и град напиши у вокативу једнине. _________________________

12. Како гласе именице задатак и изузетак у номинативу множине?__________________ 

13. Који од седам падежа нема синтаксичку функцију у реченици, функција му је искључиво 
комуникативна? _______________________________

14. Који од седам падежа у српском језику има највише функција и значења у реченици? 
_________________________

15. У којим падежима су приједлошко-падежне конструкције. 

из планине______________, у море ______________ 

16. За роман који је написао Милош Црњански кажемо: 

а) Црњансков роман   б) Црњанскијев роман   в) роман Црњанског



22

17. Које гласовне промјене су се извршиле у сљедећим ријечима?

јуначе ________________________________________________

црњи________________________________________________

18. Које гласовне промјене су се извршиле у сљедећим ријечима?

свадба ____________________________________________ 

анђела ____________________________________________ 

19. Подвуци правилне облике: одшетати-отшетати, халапљив-алапљив, тачци-тачки

предсједник-претсједник, Вашинктон-Вашингтон, дебео-дебел.

20. Подвуци правилно написане групе ријечи: ниједан једини, ни један једини, ниједан нидруги, 
ни један ни други

21. Заокружи слова испред правилно употребљеног глагола требати:

а) Сви треба ово да знају б) Сви требају ово да знају

в) Треба ли бисте да размислите г) Требало би да размислите

22. Напиши правилно по ијекавском изговору: решавати, цветови, старешина.  ___________
______________________________________________________

23. Напиши правилно: невесињска пушка, масимо дел пјеро, савјет европе, устав републике 
српске ____________________________________________________________________

24.  Зависно од тога којој врсти ријечи припада њена главна ријеч, синтагме се дијеле на:  ___
_________________________________________________________________

25. Одреди којој врсти зависних реченица одговара сљедећа реченица: Човјек се покренуо као 
да ће неког ударити. _________________________

26.  Одреди којој врсти зависних реченица одговара сљедећа реченица: Обећао је да ће доћи, 
дакле, можемо му се надати. 

а) искључна   б) закључна   в) саставна 

27. Како се називају реченице које нису довољне да саме образују комуникативну реченицу 
(не могу да стоје саме)?_______________

28. Кад именице имају различите облике у једнини и множини (човјек-људи) или у позитиву 
и другим степенима поређења (добар-бољи), то се зове:

а) лаконизам   б) суплетивизам   в) провинцијализам

29.  Ријечи шака и песница су: 

а) антоними   б) синоними   в) хомоними 

30. Шта је деминутив? 

а) име од миља   б) ријеч умањеног значења

31. Када кажемо рука-ручетина, капа-капетина, кућа-кућетина, о којем појму говоримо? ____
_______________________________________________

32.  Којим појмом ћеш означити ријечи супротног значења (младост-старост)? ______________
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33. Бохемизми су посуђенице из _________________ језика, а англизми из __________________ 
језика. 

34. Како се називају ријечи преузете из турског језика, а како из њемачког језика? _________
_______________________________________________ 

35.  Како се називају ријечи које су се престале употребљавати у савременом језику зато што 
су их замијениле друге ријечи за означавање истих предмета, особина и појава, као нпр. 
крчмар, видар? ______________________

36. Поред ријечи напиши њено значење на српском језику. 

а) анархија _____________________________

б) ортографија __________________________ 

37.  Фразеологизам правити од муве медвједа значи: 

а) жељети велико богатство

б) преувеличавати, претјеривати

в) тежити нечему недостижном

38. Који дио науке о језику проучава лексичко, а који граматичко значење ријечи? _________
______________________________________________

39. Шта је фонетика? 

а) наука о ријечима   б) наука о гласовима

40. Шта је морфологија? 

а) наука о ријечима   б) наука о структури реченице

41.  Шта је граматологија? 

а) наука о настанку, врстама и развоју писма   б) наука о граматици неког језика

42.  Шта је калиграфија? 

а) умјетност лијепог писања   б) наука о поријеклу ријечи

43. Како се назива наука која се бави проучавањем стиха и његових особина?_________________

44. Која су два најраспрострањенија стиха у српској народној поезији?______________________ 

45. Како се назива јединица пјесничког говора која представља ритмичку и синтаксичку цје-
лину?_______________________________ 

46. Како се назива пјесничка форма од 14 стихова распоређених у четири строфе, гдје су прве двије 
строфе од по четири стиха, а посљедње двије строфе од по три стиха?______________________ 

47. Све строфе у пјесми Туга и опомена Бранка Радичевића су од осам стихова. Како се назива 
строфа од осам стихова? _____________________________________

48. Врста лирске пјесме која представља манифест новог књижевног покрета, нове поетике 
или естетике стилског правца назива се ___________________________

49. Књижевнонаучне врсте су: 

а) биографија   б) поема  в) дневник  г) мемоари  д) историјски роман?
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50. Балада и поема су: 

a) епске пјесме   б) лирске пјесме   в) лирско-епске пјесме 

51. Који књижевни род није заступљен у народној књижевности? ________________________

52. Заокружи карактеристике бајке. 

а) устаљени почетак б) изостанак дијалога в) борба добра и зла 

г) мелодичност д) неодређеност мјеста и времена

53. Краћи или дужи пјеснички састав намијењен прослављању и величању врлина неке лично-
сти назива се: 

а) слово   б) похвала   в) житије   г) служба

54. Наведите два основна облика драме који су се развили још у античкој Грчкој из ритуала и 
обредних игара под маскама у част бога Диониса. __________________________________ 

55. Како се назива врста драме, настала из драме у ужем смислу, чија је одлика психолошко 
уобличавање јунака, при чему занемарује радњу и њену динамику? ______________________ 

56. Који је други назив за главног лика у драми? _________________________ 

57. Како се зове српски писац који је представник антидраме? ____________________________ 

58. Заокружи слово испред термина који означава најнапетији моменат сукоба, односно врху-
нац драмског заплета. 

а) композиција   б) експозиција   в) кулминација 

59. Како се зову три најпознатија грчка писца трагедије? Један од њих се сматра ,,оцем“ грчке 
трагедије. __________________________________________________________ 

60. Како се назива врста ренесансне комедије писане према узору на Плаутове комедије, које 
су имале сталну композицију од пет чинова, а циљ им је био да кроз смијех и забаву пруже 
поуку?_______________________________ 

61. Како се назива писац епова Илијада и Одисеја? ___________________________

62. Ко је написао старогрчку трагедију Антигона? ___________________________

63. Монолог је: 

а) књижевни облик који истиче супротност између ликова и доводи их да у игри идеја и 
осјећања откривају свој карактер и развијају радњу

б) облик приказивања драмске радње у којој се један лик не обраћа другом, већ сам себи 
или публици

64.  Коју стилску фигуру користи Милутин Бојић у пјесми Плава гробница у стиху који стално 
понавља: Стојте галије царске!? __________________________ 

65. Која стилска фигура је употребљена у називу Бодлерове збирке пјесама Цвеће зла? ______
______________________________________ 

66. Како се назива стилска фигура у којој је заступљено понављање ријечи на почетку и на 
крају стиха? ___________________________ 
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67. Како се назива спис, најчешће у прози, у којем аутор описује сопствени живот? _____________

68. Како се назива најпопуларнија и најсложенија прозна врста која осликава живот и људско 
друштво? _________________________

69. Која форма казивања доминира у роману тока свијести? __________________________

70. У којој књижевној епохи роман постаје доминантна књижевна врста? ____________________

71. У Паризу 80-их година 19. вијека јавља се ликовни и књижевни правац који се заснива на 
вјеровању да иза појавног свијета постоји дубља и виша стварност која се изражава симбо-
лима. Како се назива овај умјетнички правац? __________________________

72. Напиши име најдосљеднијег поборника нових поетика и слободног стварања у српској 
књижевности 20. вијека који је познат по свом манифесту експресионистичке школе? ___
_________________________________________________

73. Напиши за који облик новинарског изражавања су битна три елемента: тема разговора, 
саговорник и питања. ____________________________ 

74. Који од функционалних стилова посједује систематичну и строгу композицију, цитирање, 
термине и фусноте? _____________________

75.  Којим појмом се именује жанр у административном стилу којим се појединац или правно 
лице обраћа органима, организацијама, приватним фирмама, руководиоцима са одређеним 
циљем?________________________

76.  Именуј врсту стила који покрива правну и законодавну дјелатност и писану комуникацију 
између појединца установа, државних и друштвених субјеката. ______________________

77. Којим функционалним стилом се пишу вијест, интервју, репортажа или извјештај?_________

78. Којим стилом се пишу уговори, признанице, поруџбенице? ___________________________

79. Како се назива функционални стил који је средство свакодневног споразумијевања и који се 
одликује ужим избором лексике и поједностављеном синтаксом реченице? ________________ 

80. Које су три основне врсте бесједништва по Аристотеловој подјели? ___________________
________________________________________________

81. Како се зове Платонов ученик и како се назива његово најпознатије дјело о говорништву? 
_____________________________________________________

82. Именуј највећег римског говорника. _____________________________

83. Како се назива научна дисциплина која се развила из античке реторике и проучава правила 
и својства доброг језичког и књижевног изражавања? _______________________________ 

84. Наука о књижевности се развила у три дисциплине. Које су то дисциплине? ___________
_____________________________________________________ 

85. Како се назива научна дисциплина о књижевности која се бави описивањем, тумачењем и 
процјењивањем књижевних дјела или аутора? _________________________________

86. Како се другачије називају биографије у књижевности средњег вијека?________________
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87. Које су три основне прозне форме настале у књижевности средњег вијека? _____________
_______________________________________________________ 

88. Како се назива прва штампана књига у Гутемберговој штампарији?______________________

89. Шта је Октоих? 

а) врста средњовјековне драме   б) прва српска штампана књига 

90. Како се назива један од најстаријих споменика српског језика, писан крајем 12. вијека за 
хумског кнеза Мирослава (брата Стефана Немање)?______________________________ 

91. Како се назива најважнији српски правни акт који је донесен на сабору у Скопљу и допуњен 
у Серезу? ___________________________________ 

92. Како се у науци зове најстарији језик словенских народа којим се писало? _________________ 

93. Наброј источнословенске језике. ________________________________________________ 

94. Која су три најзначајнија писма старог свијета? _________________________________

95. Како се назива најпознатије дјело свјетске књижевности написано клинастим писмом? __
________________________________________________

96. Које је најраспрострањеније писмо у савременом свијету? ________________________

97. Који изговори су ушли у основицу српског стандардног језика? _______________________

98. Акценат у српском језику у вишесложним ријечима никад не стоји на:

а) првом слогу   б) претпосљедњем слогу   в) посљедњем слогу 

99. Сава Немањић је зачетник оригиналне српске књижевности и написао је прву српску 
биографију. Како гласи њен наслов? ____________________________________ 

100. Како се зову писци биографије о Светом Сави, Житије Светог Саве? _________________
___________________________________ 

101. Ко је написао Хиландарски и Студенички типик? 

а) Патријарх Пајсије   б) Глигорије Цамблак  в) Сава Немањић 

102.  Ко је написао биографију деспота Стефана Лазаревића? 

а) Константин Филозоф  б) Теодосије   в) Патријарх Пајсије 

103. Како се зове прва жена писац у средњовјековној српској књижевности чији први запис Туга 
за јединчетом представља први састав једне жене у српској књижевности? 

а) Симонида   б) Јефимија   в) кнегиња Милица 

104.  Како се зове најпознатији дубровачки комедиограф из 16. вијека, који је писао о реалном 
стању тадашњег друштва истичући мане и врлине, дајући поуке и правећи контрасте нпр. 
отац – син, расипник – шкртица итд. Његово најпознатије дјело се назива Дундо Мароје? 
_______________________________________________________________ 

105. Написао је чувену протестну пјесму Плач Сербији. Године 1768. штампао је у Венецији Славе-
носербски магазин, први часопис међу јужним Словенима. О коме је ријеч? ________________ 
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106. Поред наслова дјела напиши њихове ауторе. 

Бој змаја с орлови ___________________________________

Плач Сербији ______________________________________

Црни биво у срцу ____________________________________

107. Отворио је Велику школу у Београду, а касније и богословију. Био је министар просвјете, 
дипломата, члан Правитељствујушчег совјета, умро је 1811, у години када је увелико радио 
на оснивању штампарије у Београду. О коме је ријеч? _______________________________

108.  Којој књижевној врсти припада дјело Доситеја Обрадовића Живот и прикљученија? ____
____________________________________________________ 

109. Објасни наслов Доситејевог аутобиографског дјела Живот и прикљученија?

а) живот и причање   б) живот и догађаји

110. Како се назива прва књига Вука Караџића штампана на језику простога народа? 

а) Мала простонародна славеносербска пјеснарица  б) Житије Ајдук Вељка Петровића

111. Ко су били Вукови најпознатији пјевачи (тројица)? ____________________________ 

112. Идеју о увођењу народног језика у књижевност остварио је Вук Караџић, а започео је издањем 
_________________________(дјело) у Бечу, 1818. године

113. Вукова Писменица сербскога језика је: a) граматика српског језика б) збирка српских на-
родних пјесама в) збирка народних пословица

114. Нови завет је превео______________________________(1847), 

 а Стари завет __________________________________ (1869). 

115. Како се назива филолошка расправа Ђуре Даничића којом је стао на страну Вука Караџића 
и које године? ______________________________________________

116. Поред дјела Рат за српски језик и правопис, написао је и Малу српску граматику. О коме се 
ради? _________________________________ 

117.  Моје племе сном мртвијем спава, суза моја нема родитеља. 

Наведите име и презиме аутора ових стихова и назив дјела из ког су преузети. _________
_________________________________________

118.  Сматра се оснивачем српске драме, али је много важнији као комедиограф, његова прва 
комедија је Лажа и паралажа. О коме је ријеч? __________________________________ 

119. Како се назива пјесма Бранка Радичевића којом је овјековјечио Сремске Карловце?  _____
_______________________________________ 

120. Како се назива приповијетка Лазе Лазаревића у којој је приказао коцкарску страст као 
главну тему? __________________________________________________ 

121. Како се назива збирка пјесама, пјеснички првенац, Јове Јовановића Змаја? _____________
_____________________________________ 

122. Многи су мишљења да је Santa Maria della Salute најљепша пјесма наше поезије. Наведите 
име аутора. _____________________________ 
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123. Ко је написао Главу шећера? 

а) Јанко Веселиновић   б) Милован Глишић   в) Стеван Сремац 

124.  Мртво море Радоја Домановића је: 

а) сатира   б) иронија   в) пародија 

125. Ко је написао роман Хајдук Станко? 

а) Сима Матавуљ   б) Јанко Веселиновић   в) Растко Петровић

126.  Како се зове најпознатији роман Јакова Игњатовића? ______________________________ 

127. Ко је написао приповијетку Пилипенда? ______________________________ 

128. Стеван Сремац је написао роман по којем је Здравко Шотра снимио филм, а кујунџија Мане 
љубио. О коме је ријеч?____________________ 

129. Рођен је у Београду 1864. Права је студирао у Бечу и Грацу. Својим књижевним радом је био 
представник реализма, али и књижевности између два рата, написао је комедије Сумњиво 
лице, Народни посланик и др. О коме је ријеч? ______________________________ 

130. Поред назива комедија напиши имена аутора: 

 Лажа и паралажа __________________________________

 Госпођа министарка _______________________________

 Балкански шпијун _________________________________

131.  На основу назива књижевних дјела напиши о којем српском писцу је ријеч: С планине и 
испод планине, Суданија, Јауци са Змијања. ____________________________________

132.  Који српски писац се сматра зачетником модерног психолошког романа, а нека од његових 
дјела су Коштана, Божији људи, Газда Младен?____________________________________ 

133.  Које три теме доминирају у пјесништву Милана Ракића? _______________________ 

134. Како се назива пјесма Јована Дучића која се може сматрати његовим поетичким манифе-
стом? ___________________________________ 

135.  Како се назива прва пјесничка збирка Владислава Петковића Диса и које године се појавила? 
_____________________________________ 

136. Уз наслове пјесама напиши њихове ауторе: 

а) Нирвана _________________

б) Јасика _____________________

в) Јабланови __________________ 

137.  Уз наслове пјесама напиши њихове ауторе

а) Светковина ______________________

б) Долап ____________________

в) Вече на шкољу________________________ 
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138. Како се назива најбоља пјесма Алексе Шантића настала послије конструктивне критике 
Богдана Поповића? _______________________ 

139. Како се назива посљедња збирка приповиједака која је Бранку Ћопићу донијела једно од 
највећих књижевних признања - Његошеву награду? ______________________________ 

140. Како гласи поднаслов збирке пјесама Тражим помиловање Десанке Максимовић? _______
___________________________________________________ 

141. Које књижевно дјело Растка Петровића је потекло из путничког искуства и сматра се 
најцјеловитијим дјелом овог писца?____________________ 

142.  У стваралаштву Исидоре Секулић истиче се и књига Писма из Норвешке. Којој књижевној 
врсти припада ово дјело? ______________________ 

143. Како се назива прва збирка пјесама Милоша Црњанског и које године је објављена? _____
_______________________________________ 

144. Напиши назив дјела и аутора у којем је Милош Црњански нашао главни извор за свој роман 
Сеобе I ? _________________________________ 

145.  Како се назива прва приповијетка Иве Андрића којом се овај писац открива као велики 
приповједач и новелиста? _____________________________ 

146.  Године 1945. Иво Андрић објављује своја три романа. Напиши која су то три романа. ___
____________________________________________

147.  Прозаиста разноврсне тематске и жанровске оријентације, писао је прозу са ратном темати-
ком и са универзалним темама: човјек, његова егзистенција и судбина. Његов књижевни опус 
чине дјела: За и против Вука, Тврђава, Сјећања. О коме је ријеч? _________________________ 

148. Подвуци романе које је написао Михаило Лалић: Пешчаник, Зло прољеће, Велика деца, 
Хајка, Пролом, Ратна срећа, Лелејска гора.

149. Ко је аутор пјесме Плава гробница? __________________________

150.  Једна од одлика стварања Александра Тишме је да у својим дјелима приказује слабе и 
незадовољне људе које је живот прегазио и злоупотребио. Како се назива роман овог писца 
у којем је то најбоље приказао? ________________________________________________

151.  Како се назива роман Добрице Ћосића у којем је он наставио причу о Катићима, али уз 
приказивање историјске голготе српског народа у којој се рјешава питање опстанка или 
пропасти? __________________________________________________________ 

152.  Којој врсти модерног романа припада роман Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице? __
_________________________________________ 

153.  Која два пјесника и са којим својим збиркама су одиграли прекретничку улогу у српском 
пјесништву 50-тих година 20. вијека?

а) Милош Црњански Лирика Итаке, и Стеван Раичковић Камена успаванка

б) Васко Попа Кора, и Миодраг Павловић 87 песама

154. Како се назива прва збирка пјесама Бранка Миљковића? __________________________
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155. Подвуци називе збирки пјесама Васка Попе. Непочин поље, Камена успаванка, Кућа насред 
друма, Ватра и ништа, Кора. 

156.  Како се назива најпознатија збирка пјесама Мирослава Антића посвећена дјеци и њиховом 
свијету одрастања? ____________________________ 

157.  Ко је написао Хазарски речник? __________________________________

158.  Како се зове књижевно дјело у којем је описано тешко и тужно дјетињство Андреаса Сама, 
а написао га је Данило Киш?_________________________________ 

159.  Борислав Пекић је аутор романа: 

а) Време власти   б) Време чуда   в) Време зла 

160.  Романе Очеви и оци, Убиство с предумишљајем, Мемоаре Пере Богаља написао је  ______
_______________________________________ 

161. Како се зове најпознатији роман Драгослава Михаиловића који је и драматизован као моно-
драма? ______________________________

162. Роман Божанствена комедија Дантеа Алигијерија се састоји из три дијела, који су то дијелови? 
__________________________________ 

163. Прекретницу у његовом животу представља сусрет са прелијепом Лауром, која је била 
његова инспирација лирског пјевања које је опјевао у свом најпознатијем дјелу. О којем 
писцу и његовом дјелу се ради? __________________________________________________ 

 164. Како се назива најпознатије дјело Ђованија Бокача, које је оставило велике трагове у 
приповиједној прози италијанске књижевности? ______________________________ 

165. Како се назива прва трагедија Вилијема Шекспира, засигурно најпопуларнија и 
најекранизованија, која говори о трагичној љубави двоје младих која се завршава смрћу? 
________________________________________________________

166. Ко је написао роман Дон Кихот? ______________________________________ 

167. Како се назива најпознатија комедија Жан Батисте Поклена Молијера чији је јунак Харпа-
гон?  _______________________________________________ 

168.  Ко се у свјетској књижевности сматра родоначелником модерног психолошког романа? __
_______________________________________ 

169. Ко је написао романе Злочин и казна и Браћа Карамазов?  ___________________________
__________________________________________ 

170. Како се назива драма Виктора Игоа чији предговор представља манифест романтизму? __
________________________________________________ 

171.  Како се назива врста модерног романа 20. вијека за који Вирџинија Вулф у свом тексту 
Модерна проза (1919) истиче: Писци модерног романа треба да истраже свест једног обичног 
човека у једном обичном дану? ___________________________________________________

172.  Како се назива најпознатије драмско остварење Семјуела Бекета које је написано 1952, а 
премијерно изведено 1953. године која се сматра годином почетка тзв. Бекетовог позориш-
та? _____________________________________________________
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173.  Како се зове роман Ернеста Хемингвеја за који је добио Нобелову награду 1954. годи-
не?_________________________________ 

174.  Ко је аутор лирских драма Ујка Вања, Галеб и Три сестре?______________________

175.  Ко је аутор романа Процес? 

а) Виктор Иго   б) Оноре де Балзак   в) Франц Кафка 

176. Који јунаци су носиоци љубавне приче у роману Ана Карењина? _______________________ 

177.  Аутор стихованог романа Евгеније Оњегин је: 

а) А.С. Пушкин   б) Ф.М. Достојевски   в) Л.Н. Толстој

178. Драму Балкански шпијун написао је:

а) Душан Ковачевић  б) Борислав Михаиловић Михиз  в) Александар Петровић

179. Култне филмове Ко то тамо пева, Маратонци трче почасни круг, за које је сценарио на-
писао Душан Ковачевић, режирао је:

а) Срђан Драгојевић   б) Слободан Шијан   в) Горан Михајловић

180. Аутор првог остварења у историји филма Излазак из фабрике је:

а) Жорж Мелијас   б) Луис Лимијер   в) Чарли Чаплин

181. Награда Златна палма се додјељује једном годишње у ___________________ за достигнућа 
у филму. 

182. Напиши име и презиме српског глумца који је најбоље представио драмски лик Илије 
Чворовића из комедије Балкански шпијун Душана Ковачевића? ______________________
_________________

183. Чарли Чаплин није био само један од највећих комичара у историји филма, већ и компози-
тор, филмски редитељ, један од највећих умјетника прошлог вијека. Како носи назив филма 
у коме се наругао Хитлеру и нацизму? ____________________

184. Џозеф Пулицер је установио награду, која се додјељује сваке године за највеће доприносе у 
новинарству, књижевности и музици. Први пут је додијељена _________године. Награда 
се зове ___________________________ 

185. Један је од најпознатијих представника академског реализма код Јужних Словена. Поред 
слика из црногорског и арбанашког народног живота Борба пијетлова, Кићење невјесте, 
израдио је три велике композиције националне историје, које су постале веома популарне: 
Таковски устанак, Сеоба Срба, Проглашење Душановог законика. Ријеч је о: 

а) Надежди Петровић   б) Петру Добровићу   в) Паји Јовановићу

186. Ко је осликао таваницу Сикстинске капеле у Риму?

а) Леонардо да Винчи   б) Микеланђело Буонароти   в) Рафаело

187.  Музику за Лабудово језеро компоновао је: 

а) Петар Иљич Чајковски   б) Игор Стравински   в) Сергеј Прокофјев

188.  Марсељеза и Ода радости су химне, којих држава?____________________________
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189.  Како се зове најпознатије дјело Стевана Мокрањца, српског композитора чије је музичко 
дјело имало знатног утицаја на потоње генерације југословенских музичких стваралаца? 
__________________________________________

190. Српски академик, композитор, етномузиколог, педагог, написао је Пјесме са Змијања, оперу 
Јазавац пред судом. О коме је ријеч? _______________________________________

191. Гдје и кад су одржане прве зимске олимпијске игре:

а) Норвешка 1952.   б) Француска 1924.   в) Швајцарска 1928.

192. По мишљењу многих, уз Петра Кочића, најстаменија фигура бањалучке историје XX вијека. 
Бан, творац ,,златног доба“ Бање Луке (тридесете године прошлог вијека) са огромном 
просвјетитељском и градитељском улогом. О коме је ријеч? __________________________
____________

193. Књижевна награда критике за најбољи роман године, Нин-ова награда, је први пут додијељена 
писцу __________________ за роман ___________ 1954. године.

194.  Ко је оснивач Нобелове награде и од које године се уручује? _________________________
___________________________

195. Пабло Пикасо и Жорж Брак родоначелници су правца у коме сликари геометријским об-
лицима сликају оно што виде. Тај сликарски правац се зове __________________________
___________________ 

196. Како се у историји литературе назива грчка књижевност?____________________________

197. Како се зове грчка богиња мудрости и праведног рата, заштитница умјетности и заната?  
_______________________________________________ 

198. Ђура Јакшић је познат и као сликар. Наведите назив његове најпознатије слике.  ________
_________________________________________ 

199. Како се назива смотра најбољих позоришних остварења која се сваке године одржава у 
Новом Саду? _______________________________

200. Шта значи ријеч велтшмерц? 

 а) назив књижевне епохе  б) свјетски бол, осјећај беспомоћности пред злом и неправдом


