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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]

L’estiu del 414 aC els lacedemonis ataquen Argos i els atenesos ajuden els argius

Κατ� δ� τ�	ς α�τ�	ς �ρ�ν�υς τ��τ�υ τ�� ��ρ�υς κα� Λακεδαιμ�νι�ι �ς τ�
�Αργ�ς �σ�!αλ�ν α�τ�# τε κα� �$ %�μμα��ι κα� τ&ς γ&ς τ'ν π�λλ'ν �δ)*ωσαν, κα�
.Α�ηνα0�ι .Αργε#�ις τρι1κ�ντα ναυσ�ν �!�*�ησαν2

TUCÍDIDES, 6.105

Traducció del text grec:
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha dos complements en datiu i dos complements en genitiu.
Escriviu-los i digueu quina funció sintàctica fa cadascun.

2.2. El text està format per diverses oracions.

a) Quantes oracions hi ha?

b) Quina relació hi ha entre aquestes oracions? Quin mot és el nexe d’unió?

c) Escriviu el subjecte i el verb de cadascuna de les oracions.
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

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

Vertader Fals

— A la forma �%�!αινεν en singular li correspon la forma 
�%�!αιν�ν en plural. � �

— A la forma 3γα��ν en singular li correspon la forma 
3γα�1 en plural. � �

— A la forma λ��ντι en singular li correspon la forma 
λε�ντων en plural. � �

— A la forma λιπ��σης en singular li correspon la forma 
λιπ�ντων en plural. � �

— A la forma �κε#μην en singular li correspon la forma 
�κε#με�α en plural. � �
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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: 4 γυν*; ginecologia.

Mot grec Derivat català o castellà

sincronia

pantocràtor

glucèmia

endèmic

endogàmia
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

En la imatge següent, pintada en un objecte de ceràmica del segle V aC, es veu
el déu Apol·lo, que amb una mà sosté una lira i amb l’altra fa una libació. 

A partir d’aquesta imatge, feu una redacció (d’entre cent cinquanta i dues-
centes paraules) sobre el déu Apol·lo, tenint en compte les qüestions següents:
— Qui són els pares d’Apol·lo?
— Quins atributs té com a déu?
— Sobre quins aspectes exerceix patrocini?
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu la 1a persona del singular de l’aorist d’indicatiu de la veu activa dels
verbs següents:

τιμ1ω:

λαμ!1νω:

παιδε�ω:

5ρ��μαι:

!λ�πω:
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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, λ�γ�ς: lògica, filologia.

4 κ#νησις:

τ� γ�ν�ς:

4 δ�%α:

κατ1:

κακ�ς:
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5. Exercici de cultura 
[2 punts]

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

Vertader Fals

— Èdip, un descendent de Làbdac, va matar per error el seu pare 
i es va casar amb la seva mare, amb qui va tenir dues filles, 
Antígona i Ismene. � �

— El poeta tràgic del qual conservem més obres és Eurípides, 
autor de Medea, Alcestis, Electra, Les bacants, Antígona
i Les traquínies, entre d’altres. � �

— La causa de la guerra de Troia fou el rapte d’Helena per part 
de Paris, tot i que aquest episodi s’origina en la disputa de
tres deesses per la poma de la discòrdia. Cap dels dos 
episodis, però, no es relaten en la Ilíada. � �

— Sòcrates i els sofistes són personatges de la comèdia 
d’Aristòfanes titulada Els núvols, que té com a protagonista 
el vell Estrepsíades, el qual vol aprendre a fer discursos 
per a guanyar plets. � �

— En l’Odissea es relata el viatge de Telèmac a la recerca 
del seu pare. Entre altres llocs, visita Pilos, Esparta i Troia, 
però quan torna a Ítaca encara no sap si tornarà a veure 
viu Odisseu. � �
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