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1. Exercici de traducció [3 punts]

Plutarc, Vida d’Alexandre 29.1: Alexandre organitza festes i concursos a Fenícia.

  . Car els reis de Xipre eren els patrocinadors, com a Atenes eren

triats els patrocinadors per sorteig entre les tribus, i rivalitzaven els uns amb els

altres amb una ostentació impressionant.

   : Fenícia
        del verb

La prova consta de 5 exercicis. Els exercicis 1 (Traducció) i 2 (Sintaxi) són
comuns a les dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (Morfologia), 4
(Etimologia i lèxic) i 5 (Cultura), cal triar una de les dues opcions A o B (la
mateixa per a tots tres).
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2. Exercici de sintaxi [2 punts]

a) Marqueu quina de les afirmacions següents és certa.

El text en grec està format per:
• una sola oració amb un sol verb conjugat en forma personal.
• una oració principal i dues subordinades.
• dues oracions coordinades.
• tres oracions coordinades.

b) Al text en grec hi ha dos participis.

• Quins són?

• Amb quina paraula concerta cadascun?

• Quins complements porta cadascun?
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Opció A

3. Exercici de morfologia [1 punt]

Escriviu cada paraula de les següents al costat de l’anàlisi morfològica que li corres-
pongui:

a) partícula asseverativa

b) 2a persona del singular, present d’indicatiu, veu mitjana

c) datiu singular, substantiu neutre

d) nominatiu, vocatiu i acusatiu singular, substantiu neutre

e) 2a persona del singular, aorist d’indicatiu, veu mitjana

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]

Escriviu una paraula en català o castellà derivada de les següents paraules gregues:
Ex.  : lògica
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5. Exercici de cultura  [les respostes incorrectes descompten] [2 punts]

Marqueu la resposta correcta.

• Medea és una obra dramàtica escrita per:
a) Eurípides.
b) Aristòfanes.
c) Sòfocles.
d) Hesíode.

• El déu Apol·lo va matar:
a) Pitó.
b) el Minotaure.
c) l’Esfinx.
d) la Medusa.

• Èdip va tenir quatre fills amb la seva esposa i mare. Només una d’aquestes res-
postes conté els quatre noms correctes. Indiqueu-la.
a) Ismene, Antígona, Etèocles i Polinices.
b) Iocasta, Antígona, Etèocles i Polinices.
c) Ismene, Antígona, Pílades i Polinices.
d) Ismene, Antígona, Orestes i Polinices.

• A finals del segle VI aC, un d’aquests personatges va dur a terme unes reformes
polítiques que es consideren l’inici de la democràcia atenesa. Quin d’ells va ser?
a) Pèricles.
b) Pisístrat.
c) Clístenes.
d) Temístocles.

• Amb quina d’aquestes frases comença l’Odissea?
a) «Parla’m, Musa, d’aquell home d’enginy multiforme…»
b) «Muses de Pièria, vosaltres que amb el vostre cant

doneu glòria, veniu i canteu Zeus…»
c) «Canto les armes i aquell home que de les costes

de Troia va arribar el primer a Itàlia…»
d) «Canta, deessa, la còlera funesta del Pelida…»
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Opció B

3. Exercici de morfologia [1 punt]

Totes les paraules de la llista següent estan en datiu singular, llevat de dues. Subrat-
lleu-les.

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]

Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part comuna de les següents paraules,
tenint en compte la indicació entre parèntesis:
Ex. filosofia, sofista (substantiu): .

• Mesopotàmia, hipopòtam (substantiu)

• hipotens, hipòtesi (preposició)

• megalític, megafonia (adjectiu)

• biosfera, microbi (substantiu)

• apòstol, epístola (verb)
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5. Exercici de cultura [2 punts]

Llegiu el text següent i responeu, mitjançant una redacció, a les qüestions plantejades
(200-300 paraules):

Una nau que solca el riu amb el soroll dels rems; una noia a la proa i al seu costat
un hoplita; un home que entona un cant acompanyat de la cítara i amb una alta tia-
ra al cap; i una serp que repta enrotllant el seu cos en una alzina sagrada, i el cap
pesant, per culpa de la son, li penja cap al terra. Pots reconèixer el riu: es tracta del
Fasis, i també Medea, i l’hoplita de la proa ha de ser Jasó, i, per la tiara i la cítara
que veiem, entenem que es tracta d’Orfeu, fill de Cal·líope, situat entre tots dos.
Medea, després de la prova dels braus, ha adreçat un fetill a la serp per fer-la dor-
mir, i la pell del moltó d’or ha estat robada; tot seguit, els mariners de la nau Argo han
fugit, mentrestant l’acció de la noia ja ha estat descoberta pels colcs i per Eetes.

Filòstrat, Descripcions de quadres 3.11

• Per quina famosa expedició és coneguda la nau Argo? Quin era l’objectiu d’aques-
ta expedició?

• En quin punt de l’aventura es troben els protagonistes en el quadre que descriu
l’autor del text?

• Expliqueu breument com segueix el mite: on aniran?, què els passarà?, per quin
fet esgarrifós esdevindrà famosa Medea?

• El text esmenta també Orfeu: digueu per quina habilitat especial és conegut aquest
personatge mitològic.
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