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I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 

 

1.Renaşterea şi Umanismul au apărut mai de timpuriu în secolele XIV-XV, în: 

a. Peninsula Italică;                      b. Franţa;                  c. Ţările Române 

 

2. Dante Alighieri este autorul poemului în versuri, scris în limba italiană: 

a. „Divina Comedia”;                   b. „Principele”;         c. „Decameronul”. 

 

3. Thomas Morus este autorul celebrei lucrări despre societatea ideală: 

a. „Utopia”;                     b. „Elogiul nebuniei”;            c. „Cetatea Soarelui”. 

 

4. În Anglia, unul dintre cei mai mari poeţi şi dramaturgi ai lumii a fost: 

a. Cervantes;                   b. Lope de Vega;                    c. Shakespeare 

 

5. Tiparul a fost inventat de: 

a. Johannes Guttenberg;                   b. Lope de Vega;                    c. Leonardo da Vinci 

 

6. Umanismul civic urmarea: 

a. cercetarea critică a manuscriselor      b. formarea unui om mai bun, cult, întreprinzător 

                        c. eliberarea de sub dogmele rigide ale societății 

 

7. Gioconda a fost pictată de:   

a. Rafael Sanzio                             b. Leonardo da Vinci        c. Michelangelo 

 

8. Francois Rabelais este autorul lucrării:  

a. Canțonierul                                 b. Gargantua si Pantagruel         c. Don Quijote 



Clasa a VI-a 

 

9. Cel mai mare sculptor al Renașterii a fost considerat: 

a. Michelangelo Buonarotti            b. Donatello                                c. Andrea Verocchio 

 

10. In Spania unul dintre cei mai renumiți reprezentanți ai Renașterii literare a fost: 

a. Pierre de Ronsard                        b.  Miguel de Cervantes              c. Francis Bacon 

                                                                                                                                  

 

II. Răspundeţi cu „DA” sau „NU”: 

1. Renaşterea reprezintă o perioada de profunde transformări (economice, social-politice şi culturale) 

care marchează trecerea de la Antichitate la epoca medievală. 

2. Umanismul este ideologia specifică Renaşterii care consideră omul ca valoare supremă. 

3. Niccolo Machiavelli afirma in „Principele” că: „Omul este măsura tuturor lucrurilor”. 

4. Jules Michelet definește Renaşterea  astfel: „Descoperirea lumii, descoperirea omului”. 

5. Unul din factorii răspândirii Umanismului a fost apariția scrierilor in limbile naționale. 

 


