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ТЕСТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ 
 
 

1. Које личности у Шекспировом делу Ромео и Јулија говоре у прози (ком сталежу припадају)? 
____________________________________ 

2. У раној ренесанси порасла је љубав хуманиста до невероватних размера према делима античких 
писаца. Да ли су хуманисти читали и писали на латинском језику? __________________ 

3. У ком се књижевном роду, осим драмског, огледао Виљем Шекспир? ________________ 
4. Како се звао песник 14. века, први велики западноевропски хуманиста и први песник ренесансе? 

_____________  
5. На ком језику је Данте написао Божанствену комедију? _____________________ 
6. Како се зове раздобље од краја 13. века до почетка 14. века, најреволуционарнији временски ток у 

Италији, а потом у Енглеској, Француској, Немачкој и Пољској у друштвеном, културном, научном 
и уметничком животу? _____________________ 

7. У ком је веку живео Ђовани Бокачо? _____________________ 
8. Колико младића и девојака приповеда у Декамерону? ____________________ 
9. Ко води душу песника Божанствене комедије кроз Пакао и Чистилиште? 

______________________________ 
10. У Шекспировим напоменама афише за Ромеа и Јулију сазнајемо да се старешине завађених кућа 

презивају _________ и _____________ . 
11. Како се зове књижевна врста коју је Бокачо засновао у свом Декамерону? _______________ 
12. Где су се упознали Ромео и Јулија из истоименог Шекспировог дела? ________________________ 
13. Како се зове младић за кога су Јулијини родитељи желели да је удају у Шекспировом делу Ромео и 

Јулија? ________________________ 
14. У ком се чину Шекспировог дела Ромео и Јулија дешава антологијска сцена у Капулетовом врту? 

____________________________ 
15. На шта се односи реч обнова, ренесанса? Шта тај покрет обнавља? __________________________ 

  
16. Колико новела садржи Декамерон? _______________________     

  
17. Који ликови учествују у двобојима у трећем чину Ромеа и Јулије? 

__________________________________         
18. Којој књижевној врсти припада Божанствена комедија? ____________________ 
19. Како се назива поетски стил који је произашао из Канцонијера, имао утицаја у љубавној поезији 

Запада до рађања новог песничког стила у бароку? 
20. Којим је језиком написано Шекспирово дело Ромео и Јулија, италијанским или енглеским? 

____________________________ 
21. Песме у Канцонијеру аутор је поделио на две групе. Који догађај је утицао на ту поделу? 

___________________________________ 
 

22. У ком се делу Ромеа и Јулије обрађује петраркистички мотив? ______________________ 
23. Због кога Ромео у првом чину Шекспировог Ромеа и Јулије  мења дан за ноћ, пати и уздише? 

___________________ 
24. Насупрот теоцентричној епохи стоји антропоцентрична епоха. Објасни основну разлику између ове 

две епохе помоћу наведених појмова. 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

25. Један италијански песник из XV је сматрао да ће његово име остати упамћено у историји 
књижевности захваљујући историјској поеми Африка, међутим, запамћен је по делу писаном са 
много мање амбиције. О ком песнику је реч и како се зове дело које га је прославило? 
_______________________________________ 

26. Како се зове лирска форма која преовлађује у поменутој збирци (питање 25.)? На који начин су 
распоређени стихови у строфама задате форме? 

27. Која врста грешника се налази у предворју (Лимбу) Дантеовог Пакла? Наведи бар два имена 
грешника из Лимба. 

28.  Шта значи реч Декамерон? 
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29.  Који догађај представља оквир за радњу описану у Декамерону? 
30. Сва тројица великана италијанске ренесансе била су надахнута и инспирисана да стварају како би 

прославили име вољене жене. Тако је Данте имао ______________, Петрарка ________________, а 
Бокачо __________________. 

31. Целокупан Шекспиров рад може се поделити на три временска раздобља. Ком од њих припада 
трагедија Ромео и Јулија? ____________________ 

32. Како се зову зараћене породице у трагедији Ромео и Јулија и којој од породица припада јунак, а 
којој јунакиња? __________________________________ 

33. Најчувенија збирка лирских песамa написана у XV веку зове се ___________________. Збирка је 
подељена на два дела која прате историју једне љубави. То су _______________________ и 
____________________. 

34. Коју стилску фигуру Петрарка најчешће користи када описује стање заљубљености? Парафразирај 
два примера. __________________________________ 

35. Да ли је жанровски Божанствена комедија заиста комедија? Објасни средњовековно схватања 
жанра комедије. 
____________________________________________________________________ 

36. Како се зове аутор Декамерона? ___________________________________ 
37. Објасни разлику између приповетке и новеле. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________ 

38. Објасни разлику између разлог због којих је страдала Софоклова Антигона и разлога због којих 
страдају Шескпирови Ромео и Јулија. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


