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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.

Expedició contra Zacint durant la Guerra del Peloponès

�� Λακεδαιμ	νι�ι κα� �� σ�μμα��ι τ�� α�τ�� ��ρ�υς �στρ�τευσαν ναυσ�ν
�κατ�ν ε�ς ��κυν��ν τ�ν ν�σ�ν, � κε!ται "ντιπ�ρας $Ηλιδ�ς.

TUCÍDIDES, II, 66
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. Responeu a les preguntes següents a propòsit del mot �:

a) Quin antecedent té?

b) Quin tipus d’oració introdueix?

c) Quina funció sintàctica fa a l’oració que introdueix?

d) Quin és el verb de l’oració que introdueix? 

2.2. A l’oració principal hi ha alguns complements circumstancials.

a) Quins són?

b) De quin tipus és cadascun d’ells?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cadascun dels mots següents sota l’anàlisi morfològica que li corres -
pon:

�κ�τευσαν, �κ�τευσας, �κετε�ων, �κ�τευ�ν, �κετε�σω

a) Nominatiu singular masculí, participi present, veu activa.

b) 1a persona del singular, futur d’indicatiu, veu activa.

c) Nominatiu singular masculí, participi aorist, veu activa.

d) 3a persona del plural o 1a persona del singular, imperfet, veu activa.

e) 3a persona del plural, aorist d’indicatiu, veu activa.
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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, ( δ�μ�ς: democràcia, demografia.

( "ν)ρ:

δι�:

* +ψις:

��κ�ω:

( π�ταμ	ς:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

Llegiu el text següent:

Aquil·les es va sorprendre de veure Príam, semblant a un déu. Els altres també
quedaren astorats, i es miraven els uns als altres. Aleshores, suplicant, Príam va dir:

«Recorda’t del teu pare, Aquil·les, semblant a un déu! Té la mateixa edat que jo,
a tocar de la funesta vellesa. Tal vegada a ell també els veïns l’oprimeixen, i no té
ningú que el salvi de l’infortuni i la ruïna. Ell, però, almenys, sabent que tu vius
s’alegra en el seu cor i espera, cada dia, veure tornar el fill de Troia. En canvi, jo, dis-
sortadíssim, he engendrat fills excel·lents a l’espaiosa Troia, dels quals, t’ho dic, no
me’n queda cap! En tenia cinquanta quan van venir els fills dels aqueus, dinou del
mateix ventre, i altres que m’havien nascut de les dones del palau. A la majoria el
terrible Ares els va fer doblegar els genolls, i aquell que, per a mi, era únic, i salvava
del perill la ciutat i nosaltres mateixos, fa poc tu l’has mort, quan defensava la
pàtria… Per ell vinc ara als vaixells dels aqueus, per deslliurar-lo del teu poder, i
porto un rescat immens.»

HOMER. Ilíada, 24, 483 i s.

Feu una redacció (150-200 paraules) en què respongueu a les qüestions
següents:
— Qui és Príam? És cert el que diu a propòsit dels fills que li queden?
— Què suplica a Aquil·les?
— Com han arribat a aquesta situació?
— Quina serà la resposta d’Aquil·les?
— Com acaba la Ilíada?
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Marqueu a la casella corresponent si cadascuna de les descripcions següents de
les formes donades és vertadera o falsa.

Forma Descripció Vertader Fals

0ασιλ�α Acusatiu singular de 0ασιλε�ς, 0ασιλ�ως � �

π�λ�ν Acusatiu singular de π	λις, π	λεως � �

�κ��ισε Imperatiu aorist de κα�12ω � �

λα0� Imperatiu aorist de λαμ0�νω � �

�3σιν Datiu plural masculí i neutre del participi 
present de ε�μ1 � �
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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: ( δ�μ�ς.

epistolar, apòstol:

hiperactiu, hipermercat:

evangeli, eutanàsia:

diagnòstic, agnòstic:

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

Marqueu la resposta correcta.

— Posidó i els seus germans i germanes van néixer de
a) Zeus i Hera. �

b) Cronos i Rea. �

c) Gea i Urà. �

d) Cadme i Harmonia. �

— A la batalla de les Termòpiles es van enfrontar
a) grecs i perses. �

b) romans i cartaginesos. �

c) dàrdans i aqueus. �

d) espartans i atenesos. �

— Segons unes versions del mite, Agamèmnon va morir 
per la mà d’una dona. Quina?
a) Electra. �

b) Clitemnestra. �

c) Ifigènia. �

d) Cassandra. �

— Una característica de la constitució espartana és que establia
a) dos cònsols. �

b) dos reis. �

c) dos arconts. �

d) dos èfors. �

— L’autor de L’assemblea de les dones és
a) Eurípides, poeta tràgic atenès. �

b) Aristòfanes, poeta còmic atenès. �

c) Aristòtil, filòsof deixeble de Plató. �

d) Sòfocles, poeta tràgic del segle V aC. �
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