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OPCIÓ A OPCIÓ B



La prova consta de cinc 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),
heu de triar UNA de les dues opcions (A o B).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu el text següent del grec al català.

Els perses temen el coratge dels grecs, però aconsegueixen derrotar-los

�� μ�ν Π�ρσαι �εωρ��ντες �λ�γ�υς �ντας τ��ς �Ελληνας, κατε�ρ�νησαν
α�τ�ν! κα" ��#�$μεν�ι τ%ς &ρετ%ς α�τ�ν, παντα(��εν τ�)ε$�ντες κα"
&κ�ντ�*�ντες +παντας &π�κτειναν. 

DIODOR DE SICÍLIA. Biblioteca històrica, XI, 10, 4 
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha cinc participis. Copieu-los a la taula de sota i escriviu el mot
o els mots amb els quals concorda cadascun; escriviu també el complement
directe de cada verb, si és que en porta.

Participi Concorda amb Complement directe

2.2. En el text apareix dues vegades el pronom α�τ�ν. Quina funció sintàctica fa,
cada vegada, i respecte de quin mot?
a) …κατε�ρ�νησαν α�τ�ν

b) …τ%ς &ρετ%ς α�τ�ν
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OPCIÓ A  

3. Exercici de morfologia  
[1 punt]  

Escriviu cadascuna de les formes següents del verb        sota l�anàlisi mor-
fològica que li correspon:  

ἐνικήσω, νικήσει, ἐνίκει, ἐνικοῦ, νικεῖ  

a) 3a persona del singular, present d�indicatiu, veu activa.  

b) 2a persona del singular, aorist d�indicatiu, veu mitjana.  

c) 3a persona del singular, imperfet, veu activa.  

d) 3a persona del singular, futur d�indicatiu, veu activa.  

e) 2a persona del singular, imperfet, veu mitjana.  
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu el mot grec del qual deriven els mots següents en català. Per exemple,
democràcia, demografia: 1 δ3μ�ς.

economia, ecologia:

hecatombe, hecatonquirs:

gastronomia, gasteròpode:

eufemisme, Eugènia:

automòbil, autista:
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5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu la resposta correcta.

— Quin d’aquests poetes dramàtics fou l’autor d’Els perses?
a) Èsquil. �

b) Aristòfanes. �

c) Sòfocles. �

d) Eurípides. �

— Quin dels homes següents era l’espòs legítim d’Helena?
a) Leònides. �

b) Agamèmnon. �

c) Licurg. �

d) Menelau. �

— Quina relació establiríeu entre Homer i Hesíode?
a) Eren mestre i deixeble. �

b) Ambdós eren autors de poesia èpica. �

c) Ambdós eren autors de poesia dramàtica. �

d) No hi establiria cap relació de les anteriors. �

— A l’obra Els núvols, d’Aristòfanes, apareix un dels personatges següents. Quin?
a) Sòcrates. �

b) Plató. �

c) Èsquil. �

d) Eurípides. �

— Quina relació familiar tenien Cassandra i Andròmaca?
a) Eren germanes: totes dues eren filles de Príam i Hècuba. �

b) Eren cunyades: Andròmaca era l’esposa del germà 
de Cassandra, Hèctor. �

c) Cassandra era la mare d’Andròmaca. �

d) No tenien cap relació familiar. �
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són formes verbals de la veu mitjana, llevat de
dos. Subratlleu-los.

&κ�$�μεν 4κ�υ�μην

&κ�υσ5μεναι &κ�υ�μ�ν�υ

&κ�$ων &κ�$εσ�ε

&κ�$εσ�αι &κ�$σεσ�αι

4κ�υσ5μην &κ�$εται
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin derivats dels mots grecs
següents. Per exemple, 1 δ3μ�ς: democràcia, demografia.

τ6 7�λ�ν:

8 γαστ/ρ:

&ντ�:

στρατε$ω:

9π�:
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5. Exercici de cultura 
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o
falses (si marqueu «vertader», cal que siguin certs TOTS els aspectes que s’hi esmen-
ten).

Vertader Fals

— A Atenes, sota el règim polític de la democràcia, 
només eren ciutadans els homes nascuts a Atenes, 
de pare i mare atenesos. � �

— A Delfos, a la regió de Beòcia, hi havia un santuari 
que tenia un oracle, el més famós de tota l’Hèl·lade, 
consagrat a Zeus. � �

— Medea, esposa de Jasó i mare d’Etèocles, Polinices, Antígona 
i Ismene, és coneguda, sobretot, per haver matat els seus fills. � �

— En història de Grècia, anomenem època clàssica el període 
en el qual va viure Homer i en què va redactar els seus poemes 
èpics, la Ilíada i l’Odissea. � �

— Els grecs de l’antiguitat eren uns grans navegants. És per això, 
i per la necessitat d’obrir nous mercats, que van establir 
colònies a molts llocs de la costa mediterrània. � �

9



10



11



LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés

Etiqueta del corrector/a

Etiqueta identificadora de lʼalumne/a



D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008

Grec
Sèrie 5

Ubicació del tribunal ...................................................................................................................................

Número del tribunal .....................................................................................................................................

Etiqueta identificadora de lʼalumne/a Etiqueta de qualificació

Suma

de notes

parcials

1

2

3

4

5

Total

Opció dʼexamen
(Marqueu el quadre de lʼopció triada)

OPCIÓ A OPCIÓ B



La prova consta de cinc 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),
heu de triar UNA de les dues opcions (A o B).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu el text següent del grec al català.

Després d’una expedició naval, els lacedemonis es retiren

;Eπ�πλε�ν δ� Λακεδαιμ�ν�ων (�λι�ι 1πλ0ται κα" Κν3μ�ς Σπαρτι5της

να$αρ(�ς! &π�#5ντες δ� ε>ς τ?ν γ3ν -δ@/ωσαν τ% π�λλ%! κα" &π�πλευσαν -π’

�Aκ�υ.

TUCÍDIDES, II, 66, 6

Κν3μ�ς, -�υ (1): Cnemos

Σπαρτι5της, -�υ (1): ‘espartiata’, ‘espartà’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. Hi ha diverses oracions en el text.

a) Indiqueu, en el text, on comença i on acaba cada oració mitjançant clau-
dàtors ([  ]).

b) Digueu quin és el subjecte —o subjectes— i el verb principal de cadascuna
d’elles.

2.2. En el text hi ha un participi.

a) Quin és?

b) Amb quin mot concorda?

c) Quina funció sintàctica fa?
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2.3. En el text hi ha dos mots en genitiu.

a) Quins són?

b) Quina funció sintàctica fa cadascun d’ells?

4



OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són verbs en infinitiu, llevat de dos. Subratlleu-
los.

�ανε0ν &π�κρ�νασ�αι

εFναι �5ναι

Gμειναν πε��εσ�αι

&πι�ναι μισ/σαι

νικHν &σ�εν�σαν
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu el mot grec del qual deriven els mots següents en català. Per exemple,
democràcia, demografia: 1 δ3μ�ς.

dermatòleg, epidermis:

orquídia, orquitis:

clínica, reclinatori:

museu, musical:

psicodèlic, psicòtic:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

Llegiu el text següent, en què es fa esment del naixement i les qualitats d’Helena:

Helena era molt bonica, sens dubte. Deien que havia sortit d’un ou, ja que era filla
de Zeus, que havia adoptat la forma d’un cigne per violar la seva mare. Helena estava
molt pagada de si mateixa. No sé quants de nosaltres s’empassaven aquest conte de la
violació del cigne. En aquella època circulaven moltes històries d’aquest tipus; es veu
que els déus no podien apartar les mans, les potes o els becs de les femelles mortals, i
sempre estaven violant-ne alguna.

Margaret ATWOOD. Penèlope i les dotze criades

Feu una redacció (150-200 paraules) tenint en compte les qüestions següents:

— Esmenteu alguna de les principals divinitats gregues, els seus atributs i àmbits
de protecció i els llocs i edificis en què se’ls retia culte.

— Preciseu més la informació que dóna el text sobre el naixement d’Helena i sobre
la seva família.

— Expliqueu alguna altra d’aquestes històries a què fa referència la narradora
sobre l’hàbit dels déus de seduir mortals. Per què diu que «no podien apartar
les mans, les potes o els becs de les femelles mortals»?
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent estan en el mateix temps verbal, llevat de dos.
Subratlleu-los.

Gστε λ5μψας

���μαι -λ5#ετε

1ρJHς δε0

Gρ(ει )εν��ται

�ασ� #λ�π�υσι
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin derivats dels mots grecs
següents. Per exemple, 1 δ3μ�ς: democràcia, demografia.

8 ν3σ�ς:

ν��ς:

παρ5:

λευκ�ς:

τ6 �ργαν�ν:
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5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu la resposta correcta.

— El 1873, el cèlebre arqueòleg Schliemann va descobrir a Hissarlik (Turquia) les
restes arqueològiques d’una famosa ciutat. Quina?
a) Cnossos. �

b) Eleusis. �

c) Troia. �

d) Olímpia. �

— Només un dels personatges següents NO va ser seduït pel déu Zeus. Quin?
a) Dafne, la nimfa dels boscos. �

b) Leto, filla de titans. �

c) Ganimedes, príncep troià. �

d) Europa, dona fenícia. �

— L’obra Lisístrata, d’Aristòfanes, està ambientada a
a) l’Esparta de les Guerres Mèdiques. �

b) la Guerra de Troia. �

c) Milet, al principi de la guerra contra els perses. �

d) l’Atenes de la Guerra del Peloponès. �

— La ciutat grega d’Empòrion és una fundació dels foceus massaliotes. On es
troba?
a) A l’actual Tarragona. �

b) A l’Empordà, prop de l’Escala. �

c) A Andalusia, prop de Cadis. �

d) Al sud de França. �

— Agamèmnon i Clitemnestra van tenir un fill que, instigat per la germana, va ven-
jar la mort del pare. Com es deia?
a) Menelau. �

b) Paris. �

c) Èdip. �

d) Orestes. �
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