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Питања за контролни – друга година 

1. Шта је fabula palliata и зашто носи тај назив? 

2.  Како је изгледала организација позоришне представе у античком Риму?  

3. Како је изгледала сцена у римском позоришту?  

4. Ко су јунаци римске комедије и како су костимирани у представи?  

5. Ко је Тит Макције Плаут и када је живео (век)?  

6. Наведи пет назива Плаутових комедија:  

7. На које ауторе и дела каснијих периода утичу Плаутове комедије?  

8. Ко је био Публије Вергилије Марон и када је живео?  

9. Наведи Вергилијева дела: Еклоге, Георгике, Енеида. 

10. Шта је Вергилију служило за углед при писању Енеиде?  

11. Шта је Енеида, наведи сиже фабуле.   

12. Ко је Тит Ливије и када је живео (век)? Историограф, 1. в. п. н. е. 

13. Како се зове Ливијево дело и који период обухвата?  

14. Препричај укратко легендарну историју оснивања Рима од владара Проке надаље:  

15. Ко је Квинт Хорације Флак и када је живео (век)?  

16. Наведи три Хорацијева дела:  

17. Ко је био Мецена и шта данас значи израз мецена?  

18. Када је живео Гај Јулије Цезар и који су му значајни списи?  

19. Ко је Публије Овидије Назон и када је живео?  

20. Наведи Овидијева дела:  

21. Шта су Метаморфозе по књижевном жанру и која је тема овог дела?  

22. Ко је Гај Валерије Катул и када је живео и шта је писао?  

23. Ко је Марко Тулије Цицерон, када је живео и из чега се састоји његово литерарно 

наслеђе?  

24. Шта нама данас значе Цицеронова писма?  

25. Ко је Луције Анеј Сенека и када је живео?  

26. Каква је дела писао Сенека?   

27. Које писце у каснијем периоду инспиришу Сенекина дела?  



Latinski jezik 

Pitanja za kontrolni  

28. Ко је изградио Лавиринт, како се звало чудовиште које је било у њему затворено и 

како је изгледало?  

29. Ко је и како помогао Тезеју да уђе и изађе из Лавиринта?  

30. Како су Дедал и Икар побегли са Крита и шта се догодило Икару?  

31. Ко је Егејев син и  шта је Егеј оставио испод стене за још нерођеног сина?  

32. Зашто Егејско море, по легенди, има тај назив?  

33. Где је у књижевности и ликовној уметности представљен Егеј?  

34. Ко је био Прокруст и зашто се каже „Прокрустова постеља“?  

35. Које грехе је починио Едип? Убио је оца и оженио се сопственом мајком. 

36. Да ли је Едип свесно починио грехе и каква му је била казна за грехе?  

37. Ко је била Сфинга, како је изгледала? Крилато чудовиште са телом лава и главом 

девојке.  

38. Како гласи загонетка коју је Сфинга постављала, како гласи њено решење и 

образложење решења и ко је решио? 

39. Где је у књижевности и ликовној уметности представљен Едип?  

40. Како је Фројд  дефинисао појам „Едипов комплекс“, а шта тај појам представља у 

психологији?  

41. Зашто је Нарцис проклет и које је било проклетство?  

42. Зашто је и како Нарцис умро?  

43. Ознака чега је у терминологији име Нарциса?  

44. Какву слику о себи има нарцисоидна особа?  

45. Ко је био Орфеј и како је по други пут и заувек изгубио жену Еуридику?  

46. Лукави Сизиф је од стране богова кажњен због свог понашања. Опиши како је 

изгледала његова казна?  

47. Шта значи израз „Сизифов посао“?  

48. Наведи име писца и назив дела у коме је мит о Сизифу послужио за филозофско 

истраживање апсурда:  

49. Због чега је Тантал осуђен на вечиту патњу?  

50. Опиши како је изгледала Танталова казна:  “ 
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51. Шта означава фразем „Танталове муке“?  

52. По коме је Пелопонез добио име и наведи његов значај из периода антике:  

53. Ко је био Прометеј и зашто се замерио боговима?   

54. Наведи три дела која је Прометеј урадио људима на корист:  

55. Наведи три уметника којима је Прометеј био инспирација за њихова дела:  

 


