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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.

Empèdocles explica com ha anat a parar a la Lluna

� �υσικ�ς 
�τς ε�μι �Eμπεδ
κλ�ς� �πε� γ�ρ �ς τ
�ς κρατ�ρας �μαυτ�ν ��ρων
�ν�!αλ
ν, � καπνς με "π� τ�ς Α$τνης δε&ρ
 "ν'γαγε, κα� ν&ν �ν τ( � σελ'ν( η
κατ
ικ).

LLUCIÀ. Icaromenip, 13

� �Eμπεδ
κλ�ς: Empèdocles

� κρατ�ρ, -�ρ
ς: ‘cràter’ (d’un volcà)

*  Α$τνη, -ης: Etna (volcà de Sicília)

"ν'γαγε: aorist de "ν+γω (3a persona del singular)
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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 cada ora-
ció.

c) Hi ha cap subordinada? Copieu-la i digueu de quin tipus és.

2.2. En el text hi ha un participi.

a) Quin és?

b) Amb quin mot concorda?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

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

�στρ+τευσαν, στρ+τευσας, στρατε/ων, �στρ+τευ
ν, στρατατε/σ
υσι

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

b) 3a persona del plural, 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 el mot grec del qual deriva la part comuna dels mots següents en cata-
là. Per exemple, ginecologia, gineceu: * γυν'.

antropòfag, misantrop:

hipòdrom, canòdrom:

topònim, isòtop:

perímetre, perifràstic:

paràlisi, anàlisi:
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5. Exercici de cultura
[2 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

— Aquil·les, que havia lluitat valerosament des del principi 
de l’expedició, va deposar les armes, pres d’una gran 
tristesa després de la mort de Patrocle. � �

— El déu Zeus, segons el que ens explica el mite, per tal de tenir 
relacions amoroses amb dones mortals prenia l’aspecte 
de diferents animals. � �

— Atenes, al segle V aC, era una monarquia governada 
per Pèricles fins que va morir, víctima de l’epidèmia 
de pesta que va arrasar la ciutat durant la Guerra 
del Peloponès. � �

— El déu Posidó, ofès amb Odisseu perquè havia anorreat
el ciclop Polifem, va perjudicar el retorn de l’heroi a Ítaca. � �

— Antígona era filla d’Èdip i de Jocasta, germana d’Ismene, 
d’Etèocles i de Polinices, i pertanyia a la nissaga de Tebes. � �
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o
falses:

Vertader Fals

— Al singular σ
ι li correspon el plural 0μ1ν. � �

— Al singular 2ρ
υς li correspon el plural 3ρ)ν. � �

— Al plural 2ντας li correspon el singular 2ντα. � �

— Al present 4ηλ
1 li correspon l’aorist �4'λωσε. � �

— A l’aorist 5λα6
ν li correspon el present λαν6+ν
υσι. � �
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu un mot en català o en castellà que sigui un derivat dels mots grecs
següents. Per exemple, * γυν': gineceu.

2ρνι6
ς:

6εραπε7α:

γων7α:

8λγ
ς:

κε�αλ':

2ν
μα:

2νειρ
ς:

μ1σ
ς:


9κ
ς:

μαντε7α:
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5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu la resposta correcta.

— Les Guerres Mèdiques van enfrontar els grecs amb els perses a l’inici del se -
gle V aC. Els grecs hi van obtenir grans victòries però també van patir-hi algu-
nes desfetes. En quin dels indrets següents NO va tenir lloc cap batalla en el con-
text d’aquelles guerres?
a) Mícale. �

b) Marató. �

c) Egospòtamos. �

d) Salamina. �

— Delos és el nom d’una illa de la mar Egea en la qual hi havia un santuari dedi-
cat a una divinitat que, segons el mite, hi va néixer. Quina divinitat?
a) Afrodita. �

b) Hera. �

c) Apol·lo. �

d) Zeus. �

— Les princeses argives Ifigènia i Electra eren
a) germanes. �

b) mare i filla. �

c) germanastres. �

d) cunyades. �

— Eurípides va ser un gran poeta tràgic atenès. Marqueu l’opció en la qual TOTES
les tragèdies siguin d’Eurípides:
a) Antígona, Hècuba, Electra. �

b) Electra, Hècuba, Les suplicants. �

c) Les suplicants, Les troianes, Els perses. �

d) Andròmaca, Èdip rei, Les fenícies. �

— Alexandre el Gran era d’origen
a) cretenc. �

b) tebà. �

c) egipci. �

d) macedoni. �
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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.

Alexandre és ben rebut per Mazaces a tot arreu

Μα��κης δ
 � Πρσης, �ς �ν σατρ�πης Α�γ�πτ�υ, τ�ν �ν �Iσσ�� μ�!ην
πεπυσμν�ς, �δ!ετ� τα#ς τε π$λεσι 'ιλ(ως κα* τ� + !.ρ�α �Aλ/ανδρ�ν.

FLAVI ARRIÀ. L’expedició d’Alexandre, III, 1, 2-3

� Μα��ρσης, -�υ: Mazaces (nom d’home)

� Πρσης, -�υ: ‘persa’

1 Ισσ$ς,-�3: Issos (nom de ciutat)

πεπυσμν�ς (nominatiu singular masculí, participi perfet de πυν4�ν�μαι): ‘assabentat de’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

El text està format per una oració principal i una subordinada de relatiu.

a) Escriviu l’oració principal sencera i indiqueu-ne el verb i el subjecte.

b) Escriviu l’oració subordinada sencera i indiqueu la funció sintàctica que hi fan
tots els elements.

c) Quin mot és l’antecedent del pronom relatiu?
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OPCIÓ A

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

διτρι5�ν 3a persona del singular, aorist d’indicatiu, 
veu activa. � �

πρεσ5�τερων Genitiu plural de πρεσ5�ς, en grau comparatiu. � �

δ$/ας Nominatiu singular masculí, participi 
aorist de δ�κω. � �

συν�γαγε 3a persona del singular, aorist d’indicatiu,
veu activa. � �

παρ$δ�υ Genitiu singular femení. � �
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu els dos mots grecs dels quals deriven els mots següents en català. Per
exemple, ginecologia: 1 γυν� i � λ$γ�ς.

Mot 1 Mot 2

termòmetre

Polinèsia

necròpoli

diagnosi

xenòfil
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

La fotografia següent correspon al teatre de Dionís, a Atenes. 

A partir d’aquesta imatge, feu una redacció (entre cent cinquanta i dues-centes
paraules) en què respongueu a les qüestions següents:
— Quines parts tenia un teatre grec?
— A quina divinitat estaven dedicades les representacions dramàtiques? Quins

són els atributs d’aquesta divinitat?
— Quina mena d’obres es representaven als teatres grecs? Exposeu breument les

característiques dels gèneres literaris vinculats al teatre i anomeneu dos autors
dramàtics i el títol d’una obra de cadascun d’ells.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Totes les formes següents són d’aorist, llevat de dues. Subratlleu-les.

�λ�σαντ� 6νεμες

6λιπε ε�π.ν

�π�ι�σαμεν �5�λετε

�7κισα 6σ!�ν

�τ(μας 6γραψαν
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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 γυν�: ginecologia, gineceu.

1 μαν(α:

� 9ρι4μ$ς:

π�λ�ς:

τ; !ρ�μα:

στλλω:
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5. Exercici de cultura 
[2 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

— La Guerra del Peloponès va acabar, després de vint-i-set anys 
de lluita, amb la desfeta dels espartans i els seus aliats. � �

— Telèmac, fill d’Odisseu, en fer-se gran i veure que el seu pare 
no tornava de Troia, va sortir a buscar-lo. Després, 
quan pare i fill es retrobaren a Ítaca, Telèmac ajudà 
el seu pare a desfer-se dels pretendents al tron. � �

— Antígona, filla d’Agamèmnon, rei de Tebes, fou condemnada 
pel seu oncle Creont perquè honrà el seu germà Etèocles 
amb la sepultura. � �

— La ciutat grega d’Empòrion, situada a la costa catalana, 
és l’actual Empúries, i és una fundació dels foceus massaliotes. 
Deu el seu nom al mot grec que significa ‘mercat’. � �

— Els poemes homèrics i les tragèdies sovint tenen en comú 
els mateixos personatges del mite; això és així perquè pertanyen 
al mateix gènere literari. � �
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