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OPCIÓ A

1. Traduïu el text següent, on el rei espartà Arquidam exalça el poder i l’experiència militar
dels peloponnesis. (Tucídides 2.11)
[3 punts]

2. Anàlisi sintàctica.

[2 punts]

3. Totes les formes de la llista següent són nominatius, llevat de dues. Indiqueu-les. [1 punt]

4. Cadascuna de les parelles de paraules següents conté una paraula grega. Identifiqueu-la.
[2 punts]

Ex.: polític, policia a) autògraf, biografia
b) poliglot, politeisme
c) hidròxid, hidrofòbia
d) automòbil, autònom
e) logopeda, psicologia

5. Indiqueu la resposta correcta al quadernet de respostes, seguint l’ordre d’aparició de les
preguntes:
[2 punts]
a) Olímpia és un santuari del déu:
a.1. del mar
a.2. de la guerra
a.3. de la poesia
a.4. del llamp
b) L’Empúries que van fundar els grecs era:
b.1. la seu d’un oracle
b.2. un campament militar
b.3. un santuari d’Asclepi
b.4. una colònia comercial
c) A Salamina, l’any 480 aC, va tenir-hi lloc:
c.1. una batalla terrestre
c.2. una festa religiosa
c.3. una contesa atlètica
c.4. una batalla naval
d) Aquil·les no vol lluitar a la Ilíada perquè:
d.1. està enfadat amb Agamèmnon
d.2. està ferit
d.3. és amic dels troians
d.4. la seva mare li ho demana
e) Èdip és:
e.1. un general espartà
e.2. un legislador atenès
e.3. el protagonista d’una tragèdia de Sòfocles
e.4. el protagonista d’una comèdia d’Aristòfanes

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT

OPCIÓ B

1. Traduïu el text següent, on el rei espartà Arquidam exalça el poder i l’experiència militar
dels peloponnesis. (Tucídides 2.11)
[3 punts]

2. Anàlisi sintàctica.

[2 punts]

3. Digueu a quina d'aquestes paraules correspon l'anàlisi morfològica següent:

a)
b)
c)
d)
e)

[1 punt]

3a persona del plural, present d’indicatiu, veu activa
nominatiu i acusatiu plural, substantiu masculí
datiu plural, substantiu masculí
nominatiu i acusatiu plural, substantiu femení
2a persona del singular, present d’indicatiu, veu activa

4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues
donades.
[2 punts]
Ex.:
a)

- polític, policia

b)
c)
d)
e)
5. Llegiu el text següent d’Hesíode i responeu les qüestions plantejades:

[2 punts]

Rea, sotmesa a Cronos, infantà fills gloriosos: Hèstia, Demèter, Hera de sandàlies daurades, el
poderós Hades, que senyoreja les mansions subterrànies amb un cor implacable, l’estrepitós Posidó
i l’assenyat Zeus, pare dels déus i dels homes que amb el seu tro fa tremolar la terra ampla.
HESÍODE, Teogonia 453-458

• Al text apareixen esmentats els fills de Cronos i de Rea. Sabeu el que els passava tan bon
punt naixien? Quins d’aquests fills van arribar a governar el món i com ho van aconseguir?
• Digueu la identitat, els símbols i els atributs de cadascun d’ells.
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SÈRIE 6
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OPCIÓ A

1. Traduïu el text següent, on Hermes es queixa que a la nit no pot dormir perquè té feina.
(Llucià, Diàlegs dels déus 4)
[3 punts]

datiu singular de

= Plutó [rei dels inferns]

2. Anàlisi sintàctica.

[2 punts]

3. Totes les formes de la llista següent són acusatius plural, llevat de dues.
Indiqueu-les.
[1 punt]

4. Cadascuna de les parelles de paraules següents conté una paraula grega. Identifiqueu-la.
[2 punts]

Ex.: polític, policia a) pedagogia, pediatre
b) pseudònim, onomàstica
c) somàtic, cromosoma
d) pragmatisme, pragmàtic
e) ornitologia, ornitorinc
5. Indiqueu la resposta correcta al quadernet de respostes, seguint l’ordre d’aparició de les
preguntes:
[2 punts]
a) A l’obra de Tucídides se’ns relata:
a.1. les guerres mèdiques
a.2. la guerra de Troia
a.3. la guerra del Peloponnès
a.4. les conquestes d’Alexandre
b) Odisseu era rei de:
b.1. Troia
b.2. Ítaca
b.3. Micenes
b.4. Creta
c) Segons el mite, la guerra de Troia es va produir:
c.1. perquè Príam va ofendre Agamèmnon
c.2. perquè els aqueus volien conquerir Troia
c.3. perquè Paris va raptar Hèlena i se la va endur a Troia
c.4. perquè Hèctor era l’enemic d’Aquil·les
d) El domini del mar és una habilitat que caracteritza:
d.1. els atenesos
d.2. els perses
d.3. els espartans
d.4. els romans
e) L’esposa de Zeus era:
e.1. Atena
e.2. Hera
e.3. Àrtemis
e.4. Demèter
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OPCIÓ B

1. Traduïu el text següent, on Hermes es queixa que a la nit no pot dormir perquè té feina.
(Llucià, Diàlegs dels déus 4)
[3 punts]

datiu singular de

= Plutó [rei dels inferns]

2. Anàlisi sintàctica.

[2 punts]

3. Digueu a quina d'aquestes paraules correspon l'anàlisi morfològica següent:

a)
b)
c)
d)
e)

[1 punt]

1a persona del plural, present d’indicatiu, veu activa
acusatiu plural, substantiu masculí
3a persona del singular, aorist d’indicatiu, veu activa
infinitiu present, veu mitjana
1a i 3a persones del plural, imperfet d’indicatiu, veu activa

4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues
donades.
[2 punts]
Ex.:
a)
b)
c)
d)
e)

- polític, policia

5. Llegiu el text següent d’Eurípides i responeu les qüestions plantejades:

[2 punts]

CICLOP: Com a dons d’hospitalitat rebràs, perquè no em blasmis, foc i aquest calder del meu pare
que tot coent-te estovarà la teva carn dura de pair. Entreu dins, vinga!, perquè en honor del déu de
la meva cova, drets a l’entorn de l’altar, em serviu un magnífic banquet.
ODISSEU: Ah! Vaig aconseguir escapar-me dels treballs de Troia i del mar i ara he fet port en el cor
i en la ment inabordable d’un home impiu. Oh Pal·las, oh sobirana deessa nascuda de Zeus!
Ajuda’m ara, ajuda’m, que he arribat a perills més grans que els de Troia i sóc a la vora de la
perdició! I tu, que habites la seu dels astres resplendents, Zeus Hospitalari, mira el que em passa,
que si no em fas cas, debades ets reconegut com a Zeus!
EURÍPIDES, El Ciclop, 342-355

• A quin gènere pertany l’obra d’Eurípides? Expliqueu alguns elements característics
d’aquesta forma literària.
• Aquí Eurípides reprèn un episodi d’una altra obra anterior de la literatura grega. Quina és
i a quin gènere pertany? Expliqueu breument com Ulisses, en aquella altra obra,
aconsegueix escapar del Ciclop. Quines conseqüències tindrà aquella acció per al seu
retorn a Ítaca?
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