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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 parla de quan Alexandre va atènyer el Danubi
i explica que aquest riu és molt gran

Ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἀφικνεῖται Ἀλέξανδρος ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ἴστρον, ποταμῶν
τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην μέγιστον ὄντα καὶ πλείστην γῆν ἐπερχόμενον.
Arrià. Anàbasi d’Alexandre, 1.3.1
ὁ Ἴστρος -ου: l’Istre (nom antic del riu Danubi).
ἡ Εὐρώπη -ης: Europa.
ἐπερχόμενον (de ἐπέρχομαι): ‘recórrer’.
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text només hi ha un verb conjugat.
a) Escriviu-lo.

b) Indiqueu-ne el subjecte.

2.2. En el text hi ha dos participis.
a) Escriviu-los.

b) Amb quin mot o mots concorda cada participi?

c)	
Indiqueu els mots que depenen sintàcticament de cada participi i digueu quina
funció fa cadascun d’aquests mots.

2.3. Escriviu els tres complements amb preposició que apareixen en el text i digueu
quina funció fa cadascun.
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

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

— 
ἐγώ i σύ són els pronoms personals de primera i segona
persona del plural, respectivament.

Vertader

Fals

— El mot ὁ ναῦτης -ου és un substantiu masculí de la primera
declinació.
— La forma γένους és el genitiu singular del mot τὸ γένος
-ους.
— 
τοῦτο i ἐκεῖνο són el nominatiu i l’acusatiu neutre singular
dels demostratius οὗτος i ἐκεῖνος, respectivament.
— La forma εἶναι és l’infinitiu present del verb εἰμί.

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

glucèmia
cefalòpode
Neolític
pediatre
helioteràpia
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Ètim 2

5. Exercici de cultura
[2 punts]

En aquesta imatge veiem un bust escultòric que
representa Sòcrates.
Feu una redacció (entre cent cinquanta i dues-centes paraules) sobre la figura de Sòcrates en què respongueu a les qüestions següents:
— On i quan va viure?
— Com va morir? Per què?
— Esmenteu una frase atribuïda a Sòcrates.
— Per què va ser un personatge important de la
cultura grega del seu temps? Quines aportacions hi va
fer?
— Per què actualment continua sent un personatge destacat de la cultura grega?
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són formes nominals en datiu, excepte dos.
Subratlleu-los.

δηλοῖς

νεανίᾳ

ἀγαθοῖς

λόγοις

σοφίᾳ

σώμασι

τριήρεσι

γυναιξί

ἀγαπᾷ

πατράσι

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 δῆμος -ου: democràcia, demografia.
τὸ αἷμα -ατος:
ὀρθός -ή -όν:
τὸ πῦρ πυρός:

ἐπί:
ἡ ἡμέρα -ας:
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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).
— En els poemes homèrics apareixen personatges masculins,
femenins, mortals i també immortals.

Vertader

Fals

— En el mite, els dos germans d’Antígona, Etèocles i Polinices,
lluiten pel tron de Tebes a causa d’una maledicció que el seu
pare Agamèmnon havia llançat contra ells.
— A Empúries es conserven vestigis grecs i romans.
— Tucídides, autor de la Història de la guerra del Peloponès, va
participar activament en aquella guerra.
— Aristòtil és l’autor de comèdies més important de l’època
clàssica.
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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 Minos, en el passat, va tenir molt de poder al mar
i que va fundar colònies

Μίνως γὰρ ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον
ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος ἐγένετο.
Tucídides, 1.4
ὁ Μίνως: Minos (rei llegendari de Creta).
ἐκτήσατο (de κτάομαι).
ἐπὶ πλεῖστον: ‘en gran manera’, ‘molt’.
αἱ Κυκλάδες: les Cíclades.
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha quatre verbs conjugats.
a) Escriviu-los.

b) Indiqueu-ne el subjecte.

2.2. Digueu quina funció sintàctica fan els mots o les expressions següents en el text:
a) ναυτικὸν

b) τῆς Ἑλληνικῆς θαλάσσης

c) τῶν Κυκλάδων νήσων

d) οἰκιστὴς
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o falses
(tingueu en compte el gènere, el nombre i el cas).
— A la forma en acusatiu πατέρα correspon la forma en datiu
πατρί.

Vertader

Fals

— A la forma en nominatiu μάχαι correspon la forma en datiu
μάχῃ.
— A la forma en singular πάντα correspon la forma en plural
πάντες.
— A la forma en genitiu γῆς correspon la forma en acusatiu
γῆν.
— A la forma en acusatiu δούλους correspon la forma en genitiu δούλων.

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: astronomia, agrònom.
ὁ ὄρνις -ιθος:
τὸ αἷμα -ατος:
ὁ ἄνθρωπος -ου:
ἡ ἀρχή -ῆς:
ὁ θάνατος -ου:
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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).
— 
En els teatres grecs anomenem orquestra el lloc on se situava
el cor durant tota la representació.

Vertader

Fals

— 
El Partenó, que està situat a l’Acròpolis d’Atenes, és un temple d’ordre jònic amb un fris interior d’ordre dòric.
— 
Els núvols és el títol d’un poema èpic l’autor del qual és el
poeta atenès Aristòfanes.
— 
La bulé (βουλή) era un consell d’ancians que formava part
del règim aristocràtic espartà.
— 
Odisseu, després de perdre tots els seus companys, arriba a
Ítaca sa i estalvi gràcies a l’ajuda d’Èol, déu dels vents.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són formes verbals. Subratlleu les dues que siguin
participis:
ἦσαν

ἦν

λαβόμενον

ἔλαβον

ἐστέ

εἶναι

λαμβάνομεν

ἐλάμβανον

λαβεῖν

λαβούσης

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

Escriviu un dels dos ètims grecs que componen cadascun dels mots catalans següents
i esmenteu un altre mot en català o en castellà format a partir del mateix ètim. Per exemple, antropologia: ὁ ἄνϑρωπος -ου; misantrop.
Ètim grec
hemorràgia
arqueòleg
cosmopolita
Teodor
hipopòtam
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Mot en català o castellà

5. Exercici de cultura
[2 punts]

En la fotografia següent veiem un
detall de les ruïnes d’Empúries.
Feu una redacció (entre cent cinquanta i dues-centes paraules) sobre la
importància d’aquest jaciment arqueològic en què respongueu a les qüestions
següents:
— On és Empúries? Com i quan
hi van arribar els grecs? Fins quan s’hi
van quedar?
— De quina època són les restes que s’hi han trobat?
— Descriviu breument què hi ha en aquest jaciment.
— De qui és l’estàtua que veiem a la fotografia? Expliqueu el que en sabeu.
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