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La prova consta de cinc exercicis. Feu l’exercici 1 (traducció) i l’exercici 2 (sintaxi) i trieu UNA de 
les dues opcions (A o B) de l’exercici 3 (morfologia), UNA de les dues opcions (A o B) de l’exerci-
ci 4 (etimologia i lèxic) i UNA de les dues opcions (A o B) de l’exercici 5 (cultura).

1. Exercici de traducció
 [3 punts]

Traduïu el text següent:

Faetó convenç el seu pare que li deixi el carro

Πολλοὶ γὰρ τῶν τε ποιητῶν καὶ τῶν συγγραφέων φασὶ Φαέθοντα τὸν Ἡλίου μὲν υἱὸν πεῖσαι 

τὸν πατέρα μίαν ἡμέραν παραχωρῆσαι τοῦ τεθρίππου.

Diodor de Sicília. Biblioteca històrica, 5.23.2

Φαέθων, Φαέθοντος: Faetó.
πεῖσαι (de πείθω).
παραχωρῆσαι (de παραχωρέω) (+genitiu).
μίαν ἡμέραν: durant un sol dia.
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2. Exercici de sintaxi
 [2 punts]

2.1. En el text hi ha dos infinitius.

 a) Escriviu-los.

 b) Indiqueu el subjecte de cadascun.

2.2. El verb principal del text és φασί.

 a) Indiqueu quina paraula o paraules fan la funció de subjecte d’aquest verb.

 b)  Indiqueu quina paraula o paraules fan la funció de complement directe d’aquest 
verb.
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3. Exercici de morfologia
 [1 punt] 

OPCIÓ A
[Cada resposta correcta val 0,2 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o falses (tin-
gueu en compte el gènere, el nombre i el cas):

Vertader Fals
—  ἔπρασσον és la primera persona del singular de l’aorist d’in-

dicatiu, veu activa, del verb πράσσω.

—  τὰς γυναῖκας és una concordança de l’article i el substantiu 
femení ἡ γυνή, en acusatiu plural.

—  ἀνεδίδου és la tercera persona del singular del present d’in-
dicatiu, veu activa, del verb ἀναδίδωμι.

—  τὸν χρόνον és τοὺς χρόνους en plural.

—  βουλευόντων τῶν ἀνδρῶν és una concordança del participi 
present del verb βουλεύω, l’article i el substantiu ἀνὴρ, en 
genitiu plural.

OPCIÓ B

Escriviu cadascuna de les formes següents del verb λαμβάνω al costat de l’anàlisi morfo-
lògica que li correspongui:

λήψει, ἐλάμβανον, ἐλαμβάνομεν, λαμβάνετε, ἔλαβες

a) Tercera persona del plural, imperfet, veu activa:

b) Segona persona del singular, futur, veu mitjana:

c) Segona persona del singular, aorist d’indicatiu, veu activa:

d) Segona persona del plural, present d’indicatiu, veu activa:

e) Primera persona del plural, imperfet, veu activa:
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
 [2 punts]

OPCIÓ A

Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin derivats dels mots grecs següents. Per 
exemple, ὁ λόγος: biòleg, astrologia.

τὸ μῖσος -ους:

τὸ ἔργον -ου:

ἡ ἡμέρα -ας:

τὸ αἷμα -ατος:

ἡ ῥίς -ινός:

OPCIÓ B

Digueu de quins dos ètims grecs deriven els següents mots del català. Per exemple, demo-
cràcia: ὁ δῆμος i τὸ κράτος.

 Ètim 1 Ètim 2

policrom

piròlisi

evangeli

hipòdrom

pentagrama
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5. Exercici de cultura
 [2 punts]

OPCIÓ A

En aquesta imatge podeu veure una repre-
sentació dels guerrers perses que van combatre 
contra els grecs, en època clàssica. Feu una 
redacció d’entre cent cinquanta i dues-centes 
paraules sobre l’enfrontament de grecs i perses, 
tot responent a les preguntes següents:

— Quin nom rep l’enfrontament entre 
grecs i perses? En quin segle es va produir?

— Esmenteu el nom d’almenys dues bata-
lles importants, expliqueu-ne el desenvolupament i indiqueu quin bàndol es va endur la 
victòria.

— Esmenteu el nom d’un personatge rellevant de cada bàndol i expliqueu qui era.
— Quin historiador grec va explicar les causes i el desenvolupament d’aquest enfronta-

ment?

Museu de Pèrgam de Berlín
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OPCIÓ B
[Cada resposta correcta val 0,4 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents sobre l’Odissea són vertade-
res o falses (si marqueu «vertader» cal que siguin certs TOTS els aspectes que s’hi esmenten).

Vertader Fals
—  Telèmac, el fill d’Ulisses, va a la recerca de notícies del seu 

pare, perquè no sap si és viu o mort; quan arriba a Pilos, 
s’entrevista amb Nèstor.

—  Després de nou anys, la fetillera Circe accedeix a alliberar els 
companys d’Ulisses, els quals havia convertit en porcs, i a 
deixar-los marxar, però els ordena que evitin trobar-se amb 
Tirèsias.

—  Després de trobar-se a la platja, Ulisses i Nausica es dirigei-
xen junts al palau del rei Alcínous, sense fer cas dels comen-
taris que els fan els feacis quan els veuen.

—  El rei Alcínous i la reina Arete, tot i no saber qui és, acullen 
Ulisses, li donen sopar i li asseguren que l’endemà al matí el 
portaran a la seva pàtria.

—  Quan Ulisses arriba a Ítaca no la reconeix i creu que està en 
un país desconegut; la deessa Atena, que ha pres la forma 
d’un pastor, és qui li diu que es troba a Ítaca.
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