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SÈRIE 3
Opció A
1. Traduïu el text següent, on l'autor diu que, quan els prítans fan la crida, els ciutadans van cap a
l’assemblea (Demòstenes, Sobre la corona 169)
[3 punts]
Els prítans convocaven l'assemblea a la sala del consell, i vosaltres anàveu a l'assemblea, i tot el
poble seia dalt.
2. Anàlisi sintàctica del text.

[2 punts]

El text està format per tres oracions. Les dues primeres unides per la correlació mn ... d, i la
tercera coordinada copulativament mitjançant kaˆ.
El subjecte de la primera és oƒ prut£neij i el predicat verbal t¾n boul¾n ™k£loun e„j tÕ
bouleut»rion, format pel verb (™k£loun), un complement directe (t¾n boul¾n) i un
complement circumstancial de direcció (e„j tÕ bouleut»rion).
El subjecte de la segona és Øme‹j i el predicat verbal e„j t¾n ™kklhs…an ™poreÚesqe, format
pel verb (™poreÚesqe) i un complement circumstancial de direcció (e„j t¾n ™kklhs…an).
El subjecte de la tercera és p©j Ð dÁmoj i el predicat verbal ¥nw kaqÁto, format pel verb
(kaqÁto) i un adverbi de lloc, complement circumstancial (¥nw).
3. Totes les formes de la llista següent són d’aorist, llevat de dues. Indiqueu-les.
[1 punt]

Ãn, plšxete.
4. Cada parella de paraules següent conté una paraula grega. Identifiqueu-la. [2 punts]
Ex. polític, policia - ¹ pÒlij
a) decatlon, dècada - dška
b) hematoma, hemofília - tÕ aŒma
c) estilogràfica, peristil - Ð stàloj
d) rinoceront, rinitis - ¹ ∙ …j
e) bolígraf, mecanògrafa - ¹ graf», gr£fw
5. Indiqueu la resposta correcta en el quadernet de respostes, seguint l'ordre d'aparició de les
preguntes.
[2 punts]
a.2 els successors d’Alexandre a Egipte
b.3 la còlera d’Aquil.les
c.2 només un any
d.3 l’euskera
e.3 Medea i Jasó
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Opció B
1. Traduïu el text següent, on l'autor diu que, quan els prítans fan la crida, els ciutadans van cap a
l’assemblea (Demòstenes, Sobre la corona 169)
[3 punts]
Els prítans convocaven l'assemblea a la sala del consell, i vosaltres anàveu a l'assemblea, i tot el
poble seia dalt.
2. Anàlisi sintàctica del text.

[2 punts]

El text està format per tres oracions. Les dues primeres unides per la correlació mn ... d, i la
tercera coordinada copulativament mitjançant kaˆ.
El subjecte de la primera és oƒ prut£neij i el predicat verbal t¾n boul¾n ™k£loun e„j tÕ
bouleut»rion, format pel verb (™k£loun), un complement directe (t¾n boul¾n) i un
complement circumstancial de direcció (e„j tÕ bouleut»rion).
El subjecte de la segona és Øme‹j i el predicat verbal e„j t¾n ™kklhs…an ™poreÚesqe, format
pel verb (™poreÚesqe) i un complement circumstancial de direcció (e„j t¾n ™kklhs…an).
El subjecte de la tercera és p©j Ð dÁmoj i el predicat verbal ¥nw kaqÁto, format pel verb
(kaqÁto) i un adverbi de lloc, complement circumstancial (¥nw).
3. Indiqueu al quadernet de respostes a quina d'aquestes paraules correspon l'anàlisi morfològica
següent:
[1 punt]
a) datiu singular, substantiu neutre: maq»mati
b) participi present, nominatiu singular masculí: manq£nwn
c) nominatiu plural, substantiu neutre: sèmata
d) adverbi: safîj
e) datiu singular, substantiu femení: pÒlei
4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues
donades.
[2 punts]
Ex. ¹ pÒlij ! polític, policia
a) ¹ gun» ! ginecòleg, gineceu.
b) tÕ f£rmakon ! farmacoteràpia, farmacopea.
c) nekrÒj ! necrofília, necròpolis.
d) kat£ ! catalepsi, catàleg.
e) tÕ fîj ! fotogènesi, fotofòbia.
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[2 punts]

El text descriu un quadre que representa la caiguda de Troia. Expliqueu breument,apartir de la
Ilíada, com es desencadena la derrota dels troians i la victòria dels aqueus. Esmenteu també els
noms dels personatges principals d’aquest esdeveniment, tant d’un bàndol com de l’altre, i la seva
intervenció en els fets.

La narració de la Ilíada s'inicia amb la còlera d'Aquil.les, enutjat perquè el cabdill Agamèmnon no vol
donar-li la part de botí que li correspon. En conseqüència decideix retirar-se del combat. Els aqueus
necessiten la valentia d'Aquil.les per guanyar el combat però l'heroi es mostra inflexible, i només
tornarà al combat quan mor el seu estimat amic Patrocle a qui ell ha deixat les seves pròpies armes.
Patrocle mor a mans d'Hèctor i per venjar aquest mort, Aquil.les tornarà al combat, després que
Hefest li hagi fabricat unes noves armes seguint la petició de Tetis, la mare de l'heroi. Aquil.les mata
Hèctor i la recuperació del cadàver del fill mort per part de Príam, el rei de Troia, posa fi al relat
homèric. Menelau, Agamèmnon, Àiax o Ulisses són alguns dels principals membres de l'expedició
aquea. París, el mateix Hèctor, o Doló són alguns dels troians il.lustres.
"

Qui és Hefest? Digueu els seus atributs, de qui era fill i per quina raó era coix.

Hefest és el déu del foc i de l'artesania, essent el seu principal atribut la forja. Era fill de Zeus i d'Hera,
però algunes tradicions el fan només fill d'Hera. Era coix perquè en ocasió d'una disputa entre Zeus i
Hera per culpa d'Hèracles (un dels nombrosos fills de Zeus,nascuts fora del matrimoni amb Hera),
Hefest va defensar la seva mare i, com a càstig, Zeus el va llençar daltabaix de l'Olimp. El déu va
estar caient durant un dia sencer i, a la fi, de nit, va caure a l'illa de Lemnos. Allí, malferit del peu, fou
recollit pels habitamts de l'illa on des d'aleshores va situar la seva forja.

