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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 Xerxes va tornar a anar contra Grècia, amb mil dues-centes naus,
després d’haver estat derrotat a Marató
Ξέρξης ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς, καταφρονήσας μὲν τῆς Ἑλλάδος, ἀχθόμενος δὲ
τῇ συμφορᾷ, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις, παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ
χιλίαις ναυσὶν ἀφίκετο.
παρασκευασάμενος (de παρασκευάζω) (+ datiu): ‘equipar-se amb’.
διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις (datiu): ‘mil dues-centes’.
ναυσὶν (datiu plural de ναῦς, νέως): ‘nau’.
ἀφίκετο (aorist de ἀφικνέομαι): ‘venir’, ‘arribar’.
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Lísias. Epitafi, 27

2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

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

b) Tots quatre concorden amb el mateix mot. Quin?

c) Indiqueu la funció sintàctica del mot amb el qual concorden els participis.

2.2. Quin és el verb principal de l’oració del text?

2.3. En el text hi ha dos mots en genitiu.
a) Escriviu-los.

b) Indiqueu quina funció sintàctica fa 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 de present λέγει li correspon la d’imperfet ἔλεγε.

Vertader

Fals

— 
A la forma neutra plural del participi en veu mitjana
λεγόμενα li correspon la forma en singular λεγόμενον.
— A la forma en singular de l’imperatiu λέγε li correspon la
forma en plural λέγετε.
— A la forma de l’infinitiu en veu activa λέγειν li correspon la
forma en veu mitjana λέγομαι.
— A la forma de segona persona del singular del futur λέξεις li
correspon la forma en primera persona del plural λέξομεν.

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.

ἡ ἀρχή -ῆς:
τὸ αἷμα -ατος:
ὁ ἄνθρωπος -ου:
ὁ ὄρνις -ιθος:
ὁ θάνατος -ου:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

En aquest mosaic veiem
representat l’episodi de les sirenes que es narra a l’Odissea.
Feu una redacció (entre cent
cinquanta i dues-centes paraules) sobre aquest episodi en
què respongueu a les qüestions
següents:
— Quin perill representen
les sirenes?
— Com aconsegueix Ulisses sortir indemne d’aquest episodi? Qui li havia explicat
què havia de fer?
— Què els passa als companys d’Ulisses?
— Esmenteu un altre episodi de l’Odissea del qual Ulisses se’n surti gràcies al seu
enginy.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cadascuna de les formes nominals següents del verb παύω a sota de l’anàlisi
morfològica corresponent:
παύοντος, παυόμεναι, παύσαντος, παύσων, παυούσης
a) Genitiu singular femení, participi present, veu activa.
b) Genitiu singular masculí, participi aorist, veu activa.
c) Genitiu singular masculí, participi present, veu activa.
d) Nominatiu singular masculí, participi futur, veu activa.
e) Nominatiu plural femení, participi present, veu mitjana.

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

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

micologia
aristocràcia
bibliòfil
ortografia
monoteisme
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Ètim 2

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).

— Alcestis, Filoctetes, Electra, Hipòlit i Medea són tragèdies
d’Eurípides.

Vertader

Fals

— La democràcia va néixer a Atenes, a finals del segle vi aC,
gràcies a les reformes del gran legislador Clístenes.
— A la Ilíada, Aquiŀles, enfurismat perquè Hèctor ha matat
el seu millor amic, Àiax, s’enfronta en combat singular a
Hèctor.
— El Partenó és un temple dòric a l’interior del qual hi havia la
imatge criselefantina d’Atena Pàrtenos, obra escultòrica de
Fídias.
— Demòstenes, Isòcrates, Lísias i Heròdot són els representants
més destacats de l’oratòria atenesa.
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Etiqueta del corrector/a

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

