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La prova consta de cinc exercicis. Feu els exercicis 1 (traducció) i 2 (sintaxi), i, per als exercicis
3 (morfologia), 4 (etimologia i lèxic) i 5 (cultura), trieu UNA de les dues opcions (A o B).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu el text següent:
L’autor explica que els atenesos van vèncer els siracusans

Ἐπειδὴ ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ Ἀνάπου ποταμοῦ, ηὗρον ἐπ᾿αὐτῷ τοὺς
Συρακοσίους καὶ συμμάχους, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς ἐχώρουν εἰς τὸ πρόσθεν.
Tucídides, 7.78.3
ὁ Ἄναπος -ου: Ànap (riu de Sicília).
ἐπ᾿ = ἐπί.
ηὗρον (aorist, veu activa, de εὑρίσκω).
τὸ πρόσθεν (adverbi substantivat): ‘la posició anterior’.
τρεψάμενοι (de τρέπω): ‘derrotar’.
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha una oració subordinada.
a) Escriviu-la.

b) Indiqueu-ne el nexe, el verb i el subjecte.

c) Quin tipus de subordinada és?

2.2. En el text hi ha un participi.
a) Escriviu-lo.

b) Amb quin mot concorda?

c)	
El participi porta un complement. Escriviu-lo i indiqueu quin tipus de complement és.

2.3. En el text hi ha tres complements circumstancials.
a) Escriviu-los.

b) Indiqueu de quin tipus és cadascun.
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt: cada resposta correcta val 0,2 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o falses:

— A la forma en singular βασιλέως li correspon la forma en
plural βασιλέων.

Vertader

Fals

— A la forma en singular ἐλύετο li correspon la forma en
plural ἐλυόμεθα.
— A la forma en singular τριήρης li correspon la forma en
plural τριήρεις.
— A la forma en singular τοῦτο li correspon la forma en plural
τούτοις.
— A la forma en plural ψυχάς li correspon la forma en singular
ψυχῆς.

4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Digueu de quins dos ètims grecs deriven els mots catalans següents. Per exemple,
filologia: ὁ φίλος -ου i ὁ λόγος -ου.
Ètim 1

Ètim 2

cefalòpode
Paleolític
metròpoli
helioteràpia
hipopòtam
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

En aquesta pintura sobre ceràmica del segle vi aC,
veiem el tità Prometeu lligat de mans i peus mentre una
àguila li devora el fetge.
Feu una redacció (entre cent cinquanta i dues-centes paraules) sobre aquest mite en què respongueu a les
qüestions següents:
— Qui és Prometeu?
— Qui li ha imposat aquest càstig?
— Per quina raó ha estat castigat?
— Coneixeu cap obra literària que tracti aquest
tema? Esmenteu-ne el títol i el nom de l’autor a qui
s’atribueix.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt: cada resposta correcta val 0,2 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o falses.

— 
οὗτος i ἐκεῖνος són les formes en nominatiu singular
masculí de dos adjectius demostratius.

Vertader

Fals

— 
γένη és el nominatiu singular d’un substantiu femení de la
primera declinació.
— La forma ὅτι, que és invariable, és una conjunció completiva
o causal.
— La forma en plural ὑμῖν del pronom personal correspon a la
forma en singular μοι.
— La forma καλά és el femení que correspon al masculí καλός.

4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin derivats dels mots grecs següents.
Per exemple, ὁ νόμος -ου: agrònom, astronomia.

γλυκύς -εῖα -ύ:
φοβέομαι:
ἐπί:
ἡ οἰκία -ας:
ὁ θεός -οῦ:
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5. Exercici de cultura
[2 punts: cada resposta correcta val 0,4 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o falses
(si marqueu «vertader», cal que siguin certs TOTS els aspectes que s’hi esmenten).
— 
Segons el mite, els dos germans d’Antígona, Etèocles i
Polinices, volien ser el rei de Tebes, però només un d’ells hi
tenia dret perquè era el més gran.

Vertader

Fals

— Homer, al començament de la Ilíada, evoca el llarg retorn
dels herois a les seves llars.
— Empúries (en grec, Ἐμπόριον) tenia una àgora o plaça central, temples, habitatges, un port i diverses necròpolis.
— Heròdot i Tucídides centren les seves obres en les guerres
mèdiques i la Guerra del Peloponès, respectivament, tot i que
ni l’un ni l’altre van participar en els esdeveniments bèŀlics
que narren.
— «No em consolis de la mort, iŀlustre Ulisses; m’estimaria més
ser un simple pagès treballant per compte d’altri, fins i tot
per a un home pobre i amb ben pocs mitjans, que no pas ser
l’amo enmig de totes aquestes ombres i res més.» Aquiŀles
adreça aquestes paraules a Ulisses quan aquest, a l’Hades,
interroga els morts.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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