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LLATÍ

OPCIÓ A

La prova consisteix a fer quatre exercicis: (1) traduir un text, (2) resoldre una qüestió de
morfosintaxi, (3) resoldre una qüestió sobre llengua o civilització romana, i (4) exposar
breument un tema de llengua o de civilització romana.

TEXT
L’AQUILÍFER PETROSIDI I ELS SEUS COMPANYS SE SACRIFIQUEN PER MANTENIR LA POSICIÓ

L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra uallum proiecit; ipse
pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent: nocte omnes,
desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci, ex proelio elapsi, incertis itineribus per siluas ad T.
Labienum legatum in hiberna perueniunt. (CAESAR, De bello Gallico V, 37)

LÈXIC (per ordre alfabètic)
elapsi: participi de perfet d’elabor
incertus, -a, -um: «poc segur»
L. Petrosidius, -ii: L. Petrosidi (oficial de Cèsar)
T. Labienus, -i: T. Labiè (general de Cèsar)

Exercici 1 [5 punts]
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Traduïu el text en el quadernet de respostes.

Exercici 2 [1 punt]
Analitzeu sintàcticament la frase que es reprodueix a continuació, tot indicant específicament
quin tipus de construcció formen la conjunció cum amb el verb premeretur : cum magna
multitudine hostium premeretur.
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Exercici 3 [2 punts]
En cada un dels apartats següents hi ha una resposta que NO és correcta. Anoteu-la en el
quadernet de respostes (per ex. 1 – a, 2 – b, etc.). Les respostes errònies seran penalitzades.
1. Parts d’una casa romana:
a) tablinum
b) lararium
c) praefurnium
d) triclinium

2. Elements que podem trobar en un circ romà:
a) spina
b) arena
c) carceres
d) impluuium

3. Recintes d’unes termes romanes:
a) apodyterium
b) uomitorium
c) tepidarium
d) hypocaustum

4. Productes d’alimentació usats pels romans:
a) sucre
b) vi
c) mel
d) blat

Exercici 4 [2 punts]
Llegiu amb atenció aquesta traducció d’un text llatí i en un mínim de 15 línies
(aproximadament 150 paraules) indiqueu el nom de l’autor, títol de l’obra, gènere literari, quin
moment de l’obra descriu i el nom i algunes dades de tres personatges de l’obra, a més del
que surt al fragment.
I enmig d’aquest aplec, la fenícia Dido, amb la seva ferida fresca, errava en el gran boscatge; així que
l’heroi troià fou prop d’ella i la reconegué com una ombra a través de l’obscuritat, com aquell a qui al
començ del mes veu o creu veure que s’aixeca a través dels núvols la lluna, esclatà en llàgrimes.
Traducció de MIQUEL DOLÇ, VI, vv. 450-455
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OPCIÓ B

La prova consisteix a fer quatre exercicis: (1) traduir un text, (2) resoldre una qüestió de
morfosintaxi, (3) resoldre una qüestió sobre llengua o civilització romana, i (4) exposar
breument un tema de llengua o de civilització romana.

TEXT
L’AQUILÍFER PETROSIDI I ELS SEUS COMPANYS SE SACRIFIQUEN PER MANTENIR LA POSICIÓ

L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra uallum proiecit; ipse
pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent: nocte omnes,
desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci, ex proelio elapsi, incertis itineribus per siluas ad T.
Labienum legatum in hiberna perueniunt. (CAESAR, De bello Gallico V, 37)

LÈXIC (per ordre alfabètic)
elapsi: participi de perfet d’elabor
incertus, -a, -um: «poc segur»
L. Petrosidius, -ii: L. Petrosidi (oficial de Cèsar)
T. Labienus, -i: T. Labiè (general de Cèsar)

Exercici 1 [5 punts]
Traduïu el text en el quadernet de respostes.

Exercici 2 [1 punt]
Analitzeu sintàcticament la frase que es reprodueix a continuació, tot indicant específicament
quin tipus de construcció formen la conjunció cum amb el verb premeretur : cum magna
multitudine hostium premeretur.
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Exercici 3 [2 punts]
En cada un dels apartats següents hi ha només una resposta correcta. Anoteu-la en el
quadernet de respostes (per exemple, 1 – a, 2 – b, etc.). Les respostes errònies seran
penalitzades.
1. El fill d’Eneas s’anomena:
a) Anquises
b) Ascani
c) Turn
d) Ròmul

2. En arribar a les costes de Cartago, Eneas es troba amb:
a) Creüsa
b) Camil·la
c) Dido
d) Hèlena

3. En el llibre
a) Turn
b) Pal·lant
c) Júpiter
d) Llatí

XII

de l’Eneida té lloc la lluita final entre Eneas i:

4. Eneas era fill de:
a) Anquises i Juno
b) Júpiter i Creüsa
c) Anquises i Venus
d) Júpiter i Venus

Exercici 4 [2 punts]
Exposeu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) les característiques de la ciutat romana
de Tàrraco (fundació, nom, fets històrics més rellevants, monuments d’època romana que s’hi
conserven, urbanisme, etc.).
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