
Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya Pàgina 1 de 3

Pautes de correcció LOGSE: Grec

PAAU. Prova de Grec

SÈRIE 1 GREC Opció A

1. Tradueix el següent text on  es diu que Creont va impedir que els argius enterressin els morts (Apol.lodor,
Biblioteca III 7.1) [3 punts]

Creont, després d'aconseguir el regne dels tebans, va deixar els cadàvers dels argius sense sepultura; i, havent pregonat
que ningú no els enterrés, hi va posar vigilants.

2. Anàlisi sintàctica. [2 punts]

El text està format per dues oracions coordinades copulativament per la conjunció  και;, i ambdues tenen el mateix
subjecte (Κρεϖων).
El verb de la primera oració és ε[ρριψεν que té com a complement directe el sintagma
του;∀ τω∋ν  ϕΑργειϖων νεκρου;∀ (el nucli del qual és του;∀ τω∋ν νεκρου;∀, determinat pel complement del nom
en genitiu τω∋ν  ϕΑργειϖων);  αϕταϖφου∀ fa la funció de complement predicatiu referit al complement directe.
Depenent del subjecte hi ha un participi apositiu (παραλαβω;ν), que porta com a complement directe el sintagma
τη;ν Θηβαιϖων βασιλειϖαν, en el qual Θηβαιϖων és el complement del nom de τη;ν βασιλειϖαν.
El verb de la segona oració és κατεϖστησε que té com a complement directe φυϖλακα∀. Igual que en la primera
oració, concerta amb el subjecte un participi apositiu (κηρυϖξα∀), depenent del qual hi ha una oració completiva
d'infinitiu en funció de complement directe, el nucli de la qual és l'infinitiu θαϖπτειν que té subjecte propi en acusatiu
(µηδεϖνα).

3. En el següent llistat de formes totes són acusatius plural de substantius, llevat de dues. Indica-les.[1 punt]

πουϖ∀, γεϖνο∀.

4. Les parelles de paraules següents contenen, cadascuna d'elles una paraula grega, identifica-la [2 punts]
Ex.: polític, policia - ποϖλι∀

a. cardíac, taquicàrdia - ηϑ καρδιϖα (cor)
b. cefalòpode. Acèfal - ηϑ κεφαληϖ (cap)
c. filologia, filantrop - φιϖλο∀ (amic)
d. demagog, democràcia - οϑ δη∋µο∀ (poble)
e. biblioteca, bibliòfil -  το; βιϖβλιον (llibre)

5. Indiqueu al quadernet de respostes la resposta correcta seguint l’ordre d’aparició de les preguntes: [2 punts]

a.4

b.4

c.3

d.1

e.2
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SÈRIE 1 GREC Opció B

1. Tradueix el següent text on  es diu que Creont va impedir que els argius enterressin els morts (Apol.lodor, Biblioteca
III 7.1) [3 punts]

Creont, després d'aconseguir el regne dels tebans, va deixar els cadàvers dels argius sense sepultura; i, havent pregonat
que ningú no els enterrés, hi va posar vigilants.

2. Anàlisi sintàctica. [2 punts]

El text està format per dues oracions coordinades copulativament per la conjunció  και;, i ambdues tenen el mateix
subjecte (Κρεϖων).
El verb de la primera oració és ε[ρριψεν que té com a complement directe el sintagma
του;∀ τω∋ν  ϕΑργειϖων νεκρου;∀ (el nucli del qual és του;∀ τω∋ν νεκρου;∀, determinat pel complement del nom
en genitiu τω∋ν  ϕΑργειϖων);  αϕταϖφου∀ fa la funció de complement predicatiu referit al complement directe.
Depenent del subjecte hi ha un participi apositiu (παραλαβω;ν), que porta com a complement directe el sintagma
τη;ν Θηβαιϖων βασιλειϖαν, en el qual Θηβαιϖων és el complement del nom de τη;ν βασιλειϖαν.
El verb de la segona oració és κατεϖστησε que té com a complement directe φυϖλακα∀. Igual que en la primera
oració, concerta amb el subjecte un participi apositiu (κηρυϖξα∀), depenent del qual hi ha una oració completiva
d'infinitiu en funció de complement directe, el nucli de la qual és l'infinitiu θαϖπτειν que té subjecte propi en acusatiu
(µηδεϖνα).

3. Dir a quina d'aquestes paraules correspon l'anàlisi morfològica següent: [1 punt]

βασιλεϖα: acusatiu singular, substantiu masculí
σω∋µα: nominatiu i acusatiu singular, substantiu neutre
θυϖρα/: datiu singular, substantiu femení
εϕλπιϖσα∀: nominatiu singular masculí, participi d’aorist, veu activa
ο[ρη: nominatiu i acusatiu plural, substantiu neutre

4. Dir una o dues paraules en català o castellà formades sobre la paraula grega donada. [2 punts]
Ex. ηϑ ποϖλι∀ - polític, policia.

a. οϑ οϕδουϖ∀  - odontologia, ortodòncia
b. οϑ αϕνηϖρ − andrologia, androgen
c. πα∋∀ - panteó, pantocràtor
d. οϑ φοϖβ∋ο∀ - claustrofòbia, fotofòbia
e. οϑ γεϖρων - geriatria, gerontocràcia

5. Llegeix el següent text de Llucià i respon a les qüestions plantejades: [2 punts]

Parlen d'Hèlena, esposa del rei Menelau d'Esparta. Els poetes parlen d'aquesta dona i l'admiren perquè era considerada
la dona més bella del món. És per això que la deessa Afrodita la va prometre a Paris com a recompensa si fallava a favor
seu en la disputa contra les altres dues deesses, Atena i Hera.
Un dels dos principals poemes de la literatura èpica grega, atribuïts a Homer, és a dir, la Ilíada en parla, en la mesura
que narra el setge que els aqueus varen posar a la ciutat de Troia, quan hi anaren precisament per a recuperar la bella
Hèlena, raptada pel príncep troià Paris. En certa mesura, també l'altre poema èpic d'Homer, l'Odissea, té com a punt de
partida la pròpia Hèlena, ja que en aquest cas el poema èpic explica el retorn d'Odisseu a la seva pàtria, després d'haver
format part de l'exèrcit aqueu que anà a alliberar la reina d'Esparta..
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Hermes, fill de Zeus, és l'encarregat de conduir les ànimes dels morts fins a l'Hades, ja que Hermes és, en general, el déu
missatger. També és el deu del comerç i els seus principals atributs són les sandàlies alades i el caduceu.
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