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• Es poden seleccionar tant les qüestions proposades a l'opció A com les 

proposades a l'opció B, de la manera següent: 

o Qüestions obligatòries: anàlisi sintàctica i traducció d’un dels dos 

textos proposats. Es pot triar entre el text de l’opció A i el de l’opció 

B. 

o Qüestions per escollir: se n’han de contestar quatre de les deu 

proposades a les opcions A i B.  

• El temps màxim per resoldre l’examen és d’una hora i mitja (90 minuts). 
 

OPCIÓ A 
 

Aquil·les permet que Pàtrocle s’enfronti als troians  

ὡς δὲ εἶδεν Ἀχιλλεὺς τὴν Πρωτεσιλάου1 ναῦν2, ἐκπέµπει Πάτροκλον καθοπλίσας τοῖς 

ἰδίοις ὅπλοις µετὰ τῶν Μυρµιδόνων3. ἰδόντες4 δὲ αὐτὸν οἱ Τρῶες εἰς φυγὴν τρέπονται. 

καταδιώξας δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ τεῖχος πολλοὺς ἀναιρεῖ καὶ ὑφ᾽5 Ἕκτορος ἀναιρεῖται. 

Pseudo-Apol·lodor, Epítome 4, 6 

Notes: 

1. Πρωτεσίλαος, ου (ὁ): cat. Protesilau; cast. Protesilao 

2. ναῦν: acusatiu singular de ναῦς, νεώς (ἡ) 
3. Μυρµιδόνες, ων (οἱ): cat. els mirmidons; cast. los mirmidones 

4. ἰδόντες: participi aorist actiu nominatiu plural masculí de ὁράω  

5....    ὑφ = ὑπό 
 
 

Qüestions obligatòries: 
 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre): 
 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules 

subratllades. (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: γάλα, 

µακρός, νεῦρον, πάθος, σοφός. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: cal·ligrafia, endogàmia, 

monocrom, poliglot, talassofòbia. (1 punt)  

4. Literatura: el teatre. Sòfocles. (1 punt)  

5. Mitologia: el déu Dionís. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 
Leònidas i els tres-cents espartans a les Termòpiles 
 

ὁ Λεωνίδης1 ὁ Λακεδαιµόνιος καὶ οἱ τριακόσιοι τὸν θάνατον αὐτοῖς µαντευόµενον 

εἵλοντο2 ἐν Πύλαις3, καὶ ὑπὲρ4 τῆς Ἑλλάδος εὖ καὶ καλῶς ἀγωνισάµενοι ἔτυχον5 

τέλους εὐκλεοῦς6, καὶ δόξαν ἀθάνατον ἀπέλιπον7 καὶ φήµην ἀγαθὴν δι'8 αἰῶνος. 

Claudi Elià, Història vària 3, 25 

Notes: 
1. Λεωνίδης: nominatiu singular masculí, cat. Leònidas; cast. Leónidas 

2. εἵλοντο: 3a persona del singular de l’aorist indicatiu mitjà de αἱρέω 

3. Πύλαις: veg. πύλη, ης (ἡ) 

4. ὑπέρ + genitiu: ‘per’ 

5. ἔτυχον: 3a persona del plural de l’aorist indicatiu actiu de τυγχάνω. Es 

construeix amb un complement en genitiu. 

6. τέλους εὐκλεοῦς = τέλεος εὐκλεέος 

7. ἀπέλιπον: 3a persona del plural de l’aorist indicatiu actiu de ἀπολείπω  

8. δι’ = διά 

 

Qüestions obligatòries: 
 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre): 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules 

subratllades. (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: καρδία, 

µάχη, οἶκος, ὀρθός, χρόνος. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: autòcton, cefalòpode, 

gastronomia, psíquic, pirotècnia. (1 punt)  

4. Literatura: la historiografia. Heròdot (1 punt)  

5. Mitologia: Jàson i els argonautes. (1 punt) 

 

 


