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SÈRIE 2 

La prova consta de 5 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), cal triar una de les dues opcions A o B 

1. Exercici de traducció 

[3 punts] 

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ 

ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. 

Θουκυδίδης –ου, ὁ = Tucídides 

συνέγραψε de συγγράφω 

τῶν προγεγενημένων de προγίγνομαι 

Tucídides l’Atenès va escriure la guerra de peloponesis i atenesos, com van lluitar els 

uns contra els altres, esperant que seria gran i la més important d’entre les del passat.  
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2. Exercici de sintaxi 

[2 punts] 

a) 

συνέγραψε  , S. Θουκυδίδης 

ἐπολέμησαν, S. οἱ Πελοποννήσιοι καί Ἀθηναῖοι 

ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους 

el nexe és ὡς i introdueix, en aquest cas, una subordinada que pot ser completiva, 

completiva interrogativa indirecta, o adverbial modal. 

b) 

ἔσεσθαι  

ἐλπίσας 

μέγαν τε καὶ ἀξιολογώτατον 
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3. Exercici de morfologia 

[1 punt] 

Opció A 

a) ναύτης és genitiu singular  

Falsa 

b) βασιλέα és acusatiu singular  

Vertadera 

c) γνώμης és genitiu singular  

Vertadera 

d) ἔπη és nominatiu plural  

Vertadera 

e) νεύματα és nominatiu singular 

Falsa 

Opció B 

ἐγίγνοντο 

ἐγίγνεσθε 
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4. Exercici d’etimologia i lèxic 

[2 punts] 

Opció A 

τὸ κράτος –ους: aristocràcia, burocràcia 

δέκα: decasíl·lab, decaedre 

ἀμφί: amfiteatre, amfibi 

ἡ χείρ -ός: quiròfan, quiromància 

τὸ οὖς, ὠτός: otorinolaringòleg, otàlgia 

Opció B 

Antropòleg: ὁ ἄνθρωπος –ου / ὁ λόγος -ου 

Anèmia: ἀν- (ἀ privativa) / τὸ αἷμα -ατος 

Pericardi: περί / ἡ καρδιά -ᾶς 

Ergonomia: τὸ ἔργον –ου / ὁ νόμος -ου 

Hemeroteca: ἡ ἡμέρα –ας / ἡ θήκη -ης 
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5. Exercici de cultura 

[2 punts] 

Opció A 

a)  

-Nausica, filla d’Alcínous i Arete, és princesa del regne dels feacis (Esquèria). 

-Odisseu, fill de Laertes i Anticlea, és rei d’Ítaca, heroi aqueu de la Guerra de Troia. 

-Ambdós són personatges de l’Odissea. 

 

b) 

-Després de marxar de l’illa d’Ogígia, on havia estat retingut per la nimfa Calipso, 

Odisseu pateix un turbulent naufragi per la còlera de Posidó, Leucòtea l’ajuda i arriba a 

la costa de l’illa dels feacis. 

-Nausica, inspirada per un somni que li envia Atena, es troba fent la bugada amb les 

seves serventes. 

c) 

-Es coneixeran després que la pilota amb què estaven jugant Nausica i les seves 

serventes vagi a parar al costat d’Odisseu. Odisseu, per la bellesa de la noia, la 

tractarà com una divinitat i Nausica indicarà a l rei d’Ítaca el camí cap al palau dels 

feacis. Allà, la cort reial el rebrà com a hoste i Odisseu explicarà totes les aventures 

viscudes fins al moment en el seu periple. 
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5. Exercici de cultura [2 punts] 

Opció B 

a) Empúries deu el seu nom al mot grec ἐμπόριον, que significa ‘mercat’, ja que per als 

grecs era un enclavament costaner, com d’altres que tenien per tota la Mediterrània, 

on comerciaven amb els seus productes. 

vertader 

b) L’estàtua que es coneix normalment com ‘Esculapi’ va ser trobada, sencera, al fons 

d’una cisterna. 

fals 

c) Al s. VI aC, uns grecs d’origen foceu, procedents de Massàlia (l’actual Marsella), 

van fundar la palaiòpolis on avui es troba el poblet de St. Martí d’Empúries. 

vertader 

d) Els habitants de l’Empòrion grega encunyaven moneda pròpia. 

vertader 

e) L’arribada dels romans a Empúries va destruir completament l’assentament grec 

anterior. 

fals 


