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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.

Alcibíades va estar sota la tutoria de dos homes importants, parents seus, 
i va treure profit de la protecció de Sòcrates

τ�� δ� �Aλκι�ι�δ�υ Περικλ�ς κα� �Aρ��ρων �� �αν��ππ�υ, πρ�σ�κ�ντες κατ�
γ"ν�ς, #πετρ$πευ�ν. λ"γεται δ’�% κακ&ς 'τι τ�ς Σωκρ�τ�υς πρ)ς α%τ)ν ε%ν��ας
κα� �ιλαν�ρωπ�ας �% μικρ� *π"λαυεν.

PLUTARC. Vida d’Alcibíades, 1, 1-2

+ �Aλκι�ι�δης, -�υ: Alcibíades

+ Περικλ�ς, -"�υς: Pèricles

+ �Aρ��ρων, -�ν�ς: Arifró

+ ��ν�ιππ�ς, -�υ: Xantip

+ Σωκρ�της, -�υς: Sòcrates

μικρ� (amb valor adverbial): ‘poc’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. Digueu quantes oracions hi ha en el text i quin és el verb de cadascuna.

2.2. Digueu de quin tipus és l’oració que introdueix 'τι i quina funció fa.

2.3. Copieu els sintagmes preposicionals del text i digueu quina funció fan.
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són formes verbals en aorist d’indicatiu, llevat
de dos. Subratlleu-los.

ε0δ�ν 1πεισαν

#γ"νετ� *�ικν��νται

#π�ι�σατ� #γ"ν�ντ�

1τριψε ε03�ν

1λα��ν #δ�ω4αν
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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, 5 γυν�: ginecologia, gineceu.

�ερμ$ς:

+ �0κ�ς:

μισ"ω:

τ) �&ς:

5 κε�αλ�:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

En el text que heu traduït s’esmenten els noms de tres personatges importants
de la història de Grècia (Alcibíades, Pèricles i Sòcrates). Redacteu un comentari
(d’unes dues-centes paraules) en què desenvolupeu les qüestions següents:
— Qui era cadascun d’ells? En quina ciutat i en quina època van desenvolupar les

seves carreres?
— Per quin sistema polític es regia aquesta ciutat? Descriviu-lo breument. 
— Quin conflicte històric van viure tots tres? Expliqueu quins bàndols s’hi van

enfrontar, les batalles més importants i el desenllaç.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cadascuna de les formes següents del verb 13ω sota l’anàlisi morfolò-
gica que li correspongui:

13ειν, 1σ3�ν, 13ων, ε03�ν, σ36ν

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

b) 1a persona del singular o 3a persona del plural, aorist d’indicatiu, veu activa.

c) Infinitiu present, veu activa.

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

e) Nominatiu singular masculí, participi present, veu activa.
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu un mot grec del qual deriven els mots següents en català i esmenteu un
altre derivat en català o en castellà. Per exemple, gineceu: 5 γυν�; ginecologia.

Mot grec Derivat català o castellà

hipermercat

mesolític

eutanàsia

hidrogen

acèfal
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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

— Antígona i Ismene eren germanes, filles d’Èdip i Jocasta i, 
per tant, princeses de Tebes. � �

— El Partenó, del qual avui encara podem veure les restes, 
era un temple dedicat a la deessa Atena, protectora de la 
ciutat d’Atenes; el seu nom (π�ρ�εν�ς) era un epítet 
de la deessa i indica que era verge. � �

— La Ilíada i l’Odissea són els màxims exponents del gènere 
èpic grec. En ambdós poemes, el poeta invoca, en els 
primers versos, un ésser diví perquè narri les gestes 
dels herois. � �

— Sòcrates, tot i ser un personatge de la comèdia d’Aristòfanes 
Els núvols, fou un personatge real, mestre de Plató i Xenofont. � �

— Orestes, fill d’Odisseu i Penèlope, va a la recerca del seu 
pare per venjar la mort de la seva mare. � �
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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.

Atena i Posidó ofereixen regals per a aconseguir el domini de l’Àtica

�κεν ��ν πρ
τ�ς Π�σειδ
ν �π� τ�ν �Aττικ�ν, κα� πλ��ας τ�� τρια�ν�η κατ� τ�ν
�κρ�π�λιν �π!"ηνε #$λασσαν. μετ� δ% τ�&τ�ν �κεν �A#ην' κα� �"(τευσεν �λα�αν,
* ν&ν �ν τ+
 Πανδρ�σε� �ω δε�κνυται.

APOL·LODOR. Biblioteca mitològica, III, 178

πλ��ας: de πλ�σσω

�π!"ηνε: aorist de �π�"α�νω

0 Πανδρ�σει�ς, -�υ: Pandrósion (temple de Pàndrosos)

δε�κνυται (3a persona del singular, veu mitjana, de δε�κνυμι): ‘mostrar-se’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha un participi.

a) Quin és?

b) Amb quina paraula concorda?

c) Quina funció sintàctica fa?

2.2. En el text hi ha una oració de relatiu.

a) Escriviu-la i analitzeu sintàcticament els seus elements.

b) Quin és l’antecedent del relatiu?

c) Quina funció sintàctica fa, en l’oració en què apareix, l’antecedent del
relatiu?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Només dos mots de la llista següent estan en imperfet. Subratlleu-los.

�γ!ν�ντ� 2πεισαν

2λα3�ν �"ικν�&νται

�π�ι�σατ� �δ�ω�αν

2τρι3�ν 23λεπε

�γ!νετ� ε4δ�ν
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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, 5 γυν�: ginecologia, gineceu.

6π%ρ:

α7τ�ς:

κρ(πτω:

τ8 2ργ�ν:

δ!κα:
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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
esmenten).

Vertader Fals

— Èdip, fill de Lai i Jocasta, va heretar el tron de Tebes 
del seu pare, però, com que no va tenir fills, esclatà 
una guerra a Tebes per la successió. � �

— Patrocle, el millor amic d’Aquil·les, morí a mans 
d’Hèctor i el seu cadàver fou arrossegat per les muralles 
de Troia. Aquil·les, molt enutjat, es negà a seguir lluitant. � �

— La deessa Hera, esposa de Zeus, juntament amb les deesses 
Atena i Afrodita, es va sotmetre al judici de Paris, a qui 
van demanar que triés la més bella. � �

— Odisseu, quan finalment arriba a Ítaca, és rebut amb tots 
els honors per la seva esposa, Penèlope; el seu fill, Telèmac, 
i la seva mare, Anticlea. � �

— La batalla de Marató fou el primer intent persa de sotmetre 
Grècia. Els grecs es van defensar valerosament i van 
aconseguir rebutjar l’atac. � �
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són infinitius, llevat de dos. Subratlleu-los.

κ�ραι τιμ'ν

3α�νειν �"�κεσ#αι

νικ�σαι 3�α�

τρ�ψαι 3λ!ψειν

πα(εσ#αι π�νειν
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu un mot grec del qual deriven els mots següents en català i esmenteu un
altre derivat en català o en castellà. Per exemple, gineceu: 5 γυν�; ginecologia.

Mot grec Derivat català o castellà

hipopòtam

música

bicèfal

lògica

pneumàtic
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

En la imatge següent es mostra Odisseu sortint de la cova de Polifem. 

A partir de la imatge, feu una redacció (d’entre cent cinquanta i dues-centes
paraules) sobre aquest episodi, en què respongueu a les qüestions següents:
— On es relata aquest episodi?
— Quin altre nom rep Polifem? Quina mena d’ésser és?
— Com va a parar Odisseu a la cova de Polifem? Què hi succeeix?
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