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SÈRIE 4
1. Exercici de traducció
[3 punts]
Tucídides II 66: Expedició contra Zacint durant la guerra del Peloponès

Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι τοῦ αὐτοῦ θέρους
ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑκατὸν εἰς Ζάκυνθον τῆν νῆσον, ἣ κεῖται
ἀντιπέρας Ἤλιδος.
Traducció
Els lacedemonis i els seus aliats aquell mateix estiu van fer una
expedició amb cent naus contra la illa de Zacint, que es troba davant de
l’Èlida.
2. Exercici de sintaxi

[2 punts]

a) Responeu a les preguntes següents a propòsit de la paraula ἣ:
•

quin és el seu antecedent?

τῆν νῆσον
• quin tipus d'oració introdueix?
Una oració subordinada de relatiu.
• quina funció sintàctica realitza a l'oració que introdueix?
Subjecte
•

quin és el verb de l'oració que introdueix?

κεῖται

b) Indiqueu els complements circumstancials que hi ha a l'oració principal.
•

Quins són?

τοῦ αὐτοῦ θέρους, εἰς Ζάκυνθον τῆν νῆσον, ἀντιπέρας
Ἤλιδος
•

De quin tipus és cadascun?
de temps, de lloc (direcció), de lloc, respectivament.
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Opció A
3. Exercici de morfologia
[1 punt]
Escriviu cada paraula de les següents al costat de l’anàlisi morfològica que li
correspongui:

ἱκέτευσαν, ἱκέτευσας, ἱκετεύων, ἱκέτευον, ἱκετεύσω
a) nominatiu singular masculí, participi de present, veu activa

ἱκετεύων
b) 1a. persona del singular, futur d'indicatiu, veu activa

ἱκετεύσω
c) nominatiu singular masculí, participi d'aorist, veu activa

ἱκέτευσας
d) 3a. persona del plural o 1a. persona del singular, imperfet, veu activa

ἱκέτευον
e) 3a. persona del plural, aorist d'indicatiu, veu activa.

ἱκέτευσαν

4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]
Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de les següents paraules
gregues:
Ex. ὁ δῆμος : democràcia, demografia

ὁ ἀνήρ

androcràcia, andrògin

διά

diagonal, diàlisi

ἡ ὄψις

òptica, dioptria

οἰκέω

economia, ecològic

ὁ ποταμός

hipopòtam, Mesopotàmia
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5. Exercici de cultura
[2 punts]
Llegiu el text següent i responeu amb un redactat que inclogui les qüestions
plantejades (150-200 paraules) :
Aquil·les es va sorprendre de veure Príam, semblant a un déu. Els altres també quedaren
astorats, i es miraven els uns als altres. Aleshores, suplicant, Príam va dir:
“Recorda’t del teu pare, Aquil·les semblant a un déu! Té la mateixa edat que jo, a tocar de
la funesta vellesa. Tal vegada a ell també els veïns l’oprimeixen, i no té ningú que el salvi de
l’infortuni i la ruina. Ell, però, almenys, sabent que tu vius s’alegra en el seu cor i espera,
cada dia, veure tornar el fill de Troia. En canvi jo, dissortadíssim, he engendrat fills
excel·lents a l’espaiosa Troia, dels quals, t’ho dic, no me’n queda cap! En tenia cinquanta
quan van venir els fills dels aqueus, dinou del mateix ventre, i altres que m’havien nascut
de les dones del palau. A la majoria el terrible Ares els va fer doblegar els genolls; i aquell
que, per a mi, era únic, i salvava del perill la ciutat i nosaltres mateixos, fa poc tu l’has
mort, quan defensava la pàtria… Per ell vinc ara als vaixells dels aqueus, per deslliurar-lo
del teu poder; i porto un rescat immens”.
Homer, Ilíada, 24. 483 ss.
•
•
•
•
•

Qui és Príam ? És cert el que diu a propòsit dels fills que li queden?
Què li suplica a Aquil·les?
Com han arribat a aquesta situació?
Quina serà la resposta d’Aquil·les?
Com acaba la Ilíada?

Príam és el rei de Troia, pare d’Hèctor i Paris, entre d’altres. En el moment que fa
aquesta visita a la tenda d’Aquil·les encara li queda viu Paris, que no morirà fins al
final de la guerra de Troia, després d’haver matat Aquil·les; això per no parlar de
Cassandra, una de les filles, que sabem per l’Orestea d’Èsquil que va sobreviure a
la guerra i va anar a Micenes com a esclava d’Agamèmnon. Per tant sembla una
incongruència la seva afirmació que ja no li queden fills.
En qualsevol cas, el que sí és mort en aquest moment de la Ilíada és Hèctor, les
despulles del qual va a demanar-li a Aquil·les. En efecte, aquest l’ha matat en
combat singular per venjar la mort de Pàtrocle, i ha lligat el seu cos al carro, amb el
qual ha fet tres voltes a les muralles de Troia, impedint que els seus puguin retre-li
els honors deguts a un mort.
Aquil·les, commogut pel valor de Príam en gosar anar sol de nit a la seva tenda, i
per les paraules que aquest li adreça sobre el seu propi pare Peleu, li atorga al rei
troià el favor que li demana i li torna el cos mutilat d’Hèctor per tal que pugui
honorar-lo com cal. A més li concedeix una treva perquè a Troia es puguin celebrar
els funerals. La Ilíada s’acaba amb el relat d’aquests funerals.
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Opció B
3. Exercici de morfologia
[1 punt]
Marqueu a la casella corresponent si cadascuna de les següents descripcions de
les formes donades és vertadera o falsa:
DESCRIPCIÓ

VERTADER

βασιλέα

acusatiu singular de βασιλεύς, βασιλέως

X

πολύν

acusatiu singular de πόλις, πόλεως

X

ἐκάθισε

imperatiu aorist de καθίζω

X

λαβέ

imperatiu aorist de λαμβάνω

X

οὖσιν

datiu plural masculí i neutre del participi
de present de εἰμί

X

FORMA

FALS

4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]
Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part comuna de les següents
paraules:
Ex. democràcia, demografia : ὁ δῆμος

• epistolar, apòstol

στέλλω

• hiperactiu, hipermercat

ὑπέρ

• evangeli, eutanàsia

εὖ

• diagnòstic, agnòstic

γιγνώσκω

• hipopòtam, hípica

ἵππος
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5. Exercici de cultura [les respostes incorrectes descompten]
Marqueu la resposta correcta
• Posidó i els seus germans i germanes van néixer de
a. Zeus i Hera
b. Cronos i Rea
c. Gea i Urà
d. Cadme i Harmonia
• A la batalla de les Termòpiles es van enfrontar
a. grecs i perses
b. romans i cartaginesos
c. dàrdans i aqueus
d. espartans i atenesos
• Segons unes versions del mite, Agamèmnon va morir
dona. Quina?
a. Electra
b. Clitemnestra
c. Ifigènia
d. Cassandra
• Una característica de la constitució espartana és que tenia
a. dos cònsols
b. dos reis
c. dos arconts
d. dos èfors
• L’autor de l’Assemblea de les dones és
a. Eurípides, poeta tràgic atenès
b. Aristòfanes, poeta còmic atenès
c. Aristòtil, filòsof deixeble de Plató
d. Sòfocles, poeta tràgic del s. V

[2 punts]

"
"
"
"
"
"
"
"
a mans d'una
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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