Latinski jezik

Питања за контролни – прва година
1. Од којих народа су Латини преузели многа знања и писмо?
2. Како се зове кућа богатих Римљана и како је изгледала?
3. Како је код богатих Римљана изгледала трпезарија и у ком положају су обедовали?
4. Како су изгледали зидови у унутрашњости кућа римских богаташа?
5. Како су изгледале куће у којима су живели сиромашнији Римљани?
6. На основу којих података данас знамо како су Римљани становали?
7. Наведи назив и опиши одевни предмет који су носили сви римски грађани?
8. Ко је носио togu и како је изгледала?
9. Шта је toga pratexta и ко је носио?
10. Шта је stola и ко је носио?
11. Какву обућу су носили Римљани?
12. Шта знаш о Сенату?
13. Шта чини римско име?
14. Ko je dominus, а кo je vilicus?
15. Шта је villa rustica и како је је уређена?
16. Шта су ludi scaenici, опиши их.
17. Шта су scaena и cavea у римском позоришту, шта се налазило иза позорнице
18. Како изгледају scaena и уобичајена сценографија у римском позоришту?
19. Шта су ludi fescenini?
20. Шта су fabulae atellanae?
21. Шта је било од пресудног значаја за настанак римске и европске драме?
22. Ко су два најзначајнија римска комедиографа, када су живели и о чему су писали?
23. Шта су ludi circenses, опиши трке кочија?
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24. Шта је Circus maximus и колико је посетилаца могао да прими?
25. Мunera gladiatorum, шта су, где су одржаване?
26. Како је настао амфитеатар ?
27. Где се налази римски најстарији познат амфитеатар, када је саграђен и колико је
гледалаца могао да прими?
28. Ко је, када и где изградио Колосеум, колико је гледалаца могао да прими?
29. Ко су били гладијатори и из којих су редова регрутовани?
30. Јупитер, наведи пет карактеристика.
31. Ко је Марс, наведи четири карактеристике.
32. Ко је Јунона, наведи три карактеристике.
33. Ко јеМинерва, наведи две карактеристике.
34. Ко је Јанус, наведи три карактеристике.
35. Ко је Веста?
36. Ко је Нептун, наведи три карактеристике.
37. Ко је Сатурн, именуј и опиши празник који му је био посвећен?
38. Ко су лари и пенати?
39. Ко је, када и како реформисао стари римски календар?
40. Шта су tabulae ceratae?
41. Од када се користи папирус у античком Риму?
42. Чиме се писало по папирусу?
43. Шта су membrana и codex?
44. Како су се умножавале књиге у античком Риму?
45. Од чега је зависила цена књиге у античком Риму?
46. Како је функционисао систем за грејање пода и где можемо видети овакав систем
грејања?
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47. Какав је карактеристичан распоред просторија у термама?
48. Од када у Риму постоје јавне школе и где су се одржавали часови?
49. Која је била главна храна Римљана из мање имућних породица (наведи пет врста
хране)?
50. Које врсте хране нису биле познате Римљанима, а нама су данас свакодневница
(наведи пет врста)?
51. Како се зове први важнији римски пут из IV в.п.н.е. и које је градове спајао?
52. Где је била некадашња Троја, ко је почео археолошка ископавања Троје и када?
53. Шта је пронађено у Микени и како?
54. Шта је familia и ко је чини?
55. Ко је pater familias и која су била његова овлашћења у древним временима?
56. Шта је процес еманципације?
57. Наведи седам светских чуда.
58. Шта означава реч provincia, која је била прва римска провинција и од када (век, не
мора година)?
59. У састав којих римских провинција је улазила територија данашње Србије?
60. Наведи најважније античке и позноантички локалитете у Србији и где се налазе.
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