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OPCIÓ A

1. Traducció. Mentre Alexandre seguia corrent riscos per exercitar-se, els seus amics
s’abandonaven a la vida fàcil i eren un destorb per a les expedicions i viatges. (Plutarc,
[3 punts]
Vida d’Alexandre 41.1)

!Αλέξανδρος µὲν ο,ν -αυτ0ν 1σκ4ν πρ0ς 1ρετὴν 7κινδ9νευεν: ο; δὲ φ=λοι διὰ
πλο>τον κα? @γκον η
B δη τρυφCν βουλEµενοι κα? σχολGζειν, 7βαρ9νοντο τὰς
πλGνας κα? τὰς στρατε=ας.
2. Feu l’anàlisi sintàctica del text.

[2 punts]

3. Totes les paraules de la llista següent estan en datiu plural, llevat de dues. Indiqueu-les.
[1 punt]

γένεσι, φ9λαξι, κεφαλαIς, Jργοις, δηλοIς, 1νδρGσι, γέρουσι, λέγουσι, αKτ=αις,
πEλεσι.
4. Cada parella de paraules següent conté una paraula grega. Identifiqueu-la.
Ex.: polític, policia - ηL πEλις
a) onomatopeia, onomàstica
b) semàfor, semàntica
c) fonètica, micròfon
d) àtom, anatomia
e) bibliografia, bibliòfil

[2 punts]

5. Indiqueu la resposta correcta en el quadernet de respostes, seguint l’ordre d’aparició de
les preguntes.
[2 punts]

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Organització de Proves d’Accés a la Universitat

a) Èdip, rei de Tebes, s’arrenca els ulls perquè
a.1
a.2
a.3
a.4

la seva dona Iocasta se suïcida
el seu pare, el rei de Corint, ha mort i ell no era al seu costat
Creont l’enganya i el traeix, prenent-li el poder
és l’assassí del seu pare Laios i s’ha casat amb la seva mare Iocasta

b) El Partenó estava dedicat, amb aquest nom, a
b.1
b.2
b.3
b.4

Àrtemis, perquè era verge
Atena, perquè era verge
Teseu, perquè era verge
les noies ateneses no casades

c) A la paràbasi
c.1
c.2
c.3
c.4

l’oficiant d’un sacrifici es posava al costat de l’altar
el cor de la tragèdia insultava els espectadors
el cor de la comèdia es dirigia als espectadors
la paraula «paràbasi» no existeix

d) On va ser que els grecs es van enfrontar a l’imperi persa?
d.1
d.2
d.3
d.4

A
A
A
A

Santorini
Sardenya
Samos
Salamina

e) El segle V aC es considera l’època més rica de la història de Grècia des del punt de
vista cultural, artístic i polític. També se’l coneix amb el nom de:
e.1
e.2
e.3
e.4

Segle
Segle
Segle
Segle

de Soló
de Pèricles
de Plató
d’Alexandre el Gran
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OPCIÓ B

1. Traducció. Mentre Alexandre seguia corrent riscos per exercitar-se, els seus amics
s’abandonaven a la vida fàcil i eren un destorb per a les expedicions i viatges. (Plutarc,
Vida d’Alexandre 41.1)
[3 punts]

!Αλέξανδρος µὲν ο,ν -αυτ0ν 1σκ4ν πρ0ς 1ρετὴν 7κινδ9νευεν: ο; δὲ φ=λοι διὰ
πλο>τον κα? @γκον η
B δη τρυφCν βουλEµενοι κα? σχολGζειν, 7βαρ9νοντο τὰς
πλGνας κα? τὰς στρατε=ας.
2. Feu l’anàlisi sintàctica del text.

[2 punts]

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

JρχM, 7λθOν, Pλθον, 7λθεIν, Jρχεσθαι
a) Nominatiu masculí singular, participi aorist, veu activa
b) 2a persona del singular, present d’indicatiu, veu mitjana
c) Infinitiu present, veu mitjana
d) 3a persona del plural, aorist indicatiu, veu activa
e) Infinitiu aorist, veu activa
4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues
[2 punts]
donades.
Ex.: ηL πEλις - polític, policia
a) οL Qπνος
b) οL Rθλος
c) τ0 φGρµακον
d) κρ9πτω
e) τ0 γένος
5. Llegiu el text següent i responeu amb un redactat que inclogui les qüestions plantejades
(200-300 paraules):
[2 punts]
Tucídides, l’atenès, va relatar la guerra entre els peloponesis i els atenesos, descrivint com van
lluitar els uns contra els altres, i es va posar a la feina tot just fou declarada ja que considerava que
seria important i més famosa que totes les anteriors; es basava en el fet que tots dos bàndols estaven
en molt bona situació per afrontar-la gràcies als seus recursos de tota mena, i en el fet que veia que
la resta dels grecs s’aliaven a un o altre partit, els uns immediatament i altres endarrerint el moment.
Certament fou aquest el més gran desastre que mai sobrevingué als grecs i a una part dels bàrbars
i, per dir-ho així, a la majoria dels éssers humans.
TUCÍDIDES 1.1
• A quina guerra es refereix el text? Quan va tenir lloc? Quin sistema de govern tenia en
aquell moment la polis que era capdavantera de cada bàndol?
• Quines van ser les causes de la guerra? Quins pobles i quins personatges hi van
participar? Com va acabar i quines conseqüències va tenir?
• Qui era Tucídides? Quina va ser la seva obra?
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