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OPCIÓ A

1. Traduïu el text següent, on l’autor diu que, quan els prítans fan la crida, els ciutadans van
cap a l’assemblea (Demòstenes, Sobre la corona 169).
[3 punts]

οƒ µὲν πρυτ£νεις τὴν βουλὴν ™κ£λουν ε„ς τÕ βουλευτ»ριον, Øµε‹ς δὲ ε„ς τὴν
™κκλησ…αν ™πορεÚεσθε, καˆ π©ς ὸ δÁµος ¥νω καθÁτο.
καθÁτο = ™κ£θετο

2. Anàlisi sintàctica del text.
3. Totes les formes de la llista següent són d’aorist, llevat de dues. Indiqueu-les.

[2 punts]
[1 punt]

œπαθον, Ãν, παιδεàσαι, ε„πèν, ™δ…δαξε, πλέξετε, Ãλθες, ™ποι»σατε, ™βλέψαµεν,
™πεισ£µην
4. Cada parella de paraules següent conté una paraula grega. Identifiqueu-la.
Ex.: polític, policia - ὴ πÒλις
a) decatlon, dècada
b) hematoma, hemofília
c) estilogràfica, peristil
d) rinoceront, rinitis
e) bolígraf, mecanògrafa

[2 punts]
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5. Indiqueu la resposta correcta en el quadernet de respostes, seguint l’ordre d’aparició de
[2 punts]
les preguntes.
a) Els ptolomeus eren
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

uns generals espartans.
els successors d’Alexandre a Egipte.
els cabdills de l’exèrcit persa.
uns filòsofs seguidors de la perfecció a través del sacrifici del cos.

b) Quin és el tema principal, evocat pel poeta al principi de l’obra, de la Ilíada?
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.

Els amors de Tetis i Peleu.
Les aventures d’Odisseu.
La còlera d’Aquil·les.
Els amors de Dido i Enees.

c) Els arconts de la democràcia atenesa, al segle V a.C., podien exercir el seu càrrec
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.

tres anys consecutius.
només un any.
dos anys.
indefinidament.

d) Quina de les llengües següents no és d’origen indoeuropeu?
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.

El llatí.
El rus.
L’euskera.
El grec.

e) Les parelles de noms següents ho són de germans, llevat d’una. Quina?
e.1.
e.2.
e.3.
e.4.

Cassandra i Hèctor.
Apol·lo i Àrtemis.
Medea i Jasó.
Electra i Orestes.
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OPCIÓ B

1. Traduïu el text següent, on l’autor diu que, quan els prítans fan la crida, els ciutadans van
[3 punts]
cap a l’assemblea (Demòstenes, Sobre la corona 169).

οƒ µὲν πρυτ£νεις τὴν βουλὴν ™κ£λουν ε„ς τÕ βουλευτ»ριον, Øµε‹ς δὲ ε„ς τὴν
™κκλησ…αν ™πορεÚεσθε, καˆ π©ς ὸ δÁµος ¥νω καθÁτο.
καθÁτο = ™κ£θετο

2. Anàlisi sintàctica del text.

[2 punts]

3. Indiqueu al quadernet de respostes a quina d’aquestes paraules correspon l’anàlisi
morfològica següent:
[1 punt]

µανθ£νων, σαφîς, σèµατα, πÒλει, µαθ»µατι
a) datiu singular, substantiu neutre
b) participi present, nominatiu singular masculí
c) nominatiu plural, substantiu neutre
d) adverbi
e) datiu singular, substantiu femení

4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues
[2 punts]
donades.
Ex.: ὴ πÒλις - polític, policia
a) ὴ γυν»
b) τÕ φ£ρµακον
c) νεκρÒς
d) κατ£
e) τÕ φîς

5. Llegiu el text següent i responeu a les qüestions plantejades.

[2 punts]

Ara mira el quadre una altra vegada: segueix Homer en tot. Heus aquí la ciutat a dalt de tot, i aquests
són els merlets de Troia, i la gran plana, tan ampla per contenir tota la força de l’Àsia avançant cap
a Europa; aquest és el foc immens que envaeix la plana i fa sortir el riu de mare, arrossegant tots els
arbres. Tanmateix, Hefest, embolcallat en foc, es llança a l’aigua, el riu s’estremeix de dolor i
suplica, amb forma humana, a Hefest. Ni Escamandre està dibuixat amb la cabellera llarga –perquè
el foc l’hi ha cremat–, ni Hefest va coix, ja que se’l veu en plena carrera.
FILÒSTRAT, Descripcions de quadres 1.1.2
• El text descriu un quadre que representa la caiguda de Troia. Expliqueu breument, a partir
de la Ilíada, com es desencadena la derrota dels troians i la victòria dels aqueus.
Esmenteu també els noms dels personatges principals d’aquest esdeveniment, tant d’un
bàndol com de l’altre, i la seva intervenció en els fets.
• Qui és Hefest? Enumereu els seus atributs, de qui era fill i per quina raó era coix.
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