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Districte Universitari de Catalunya

Proves daccés a la Universitat. Curs 2006-2007

La prova consta de cinc exercicis. Els exercicis 1 (traducció) i 2 (sintaxi) són comuns a les
dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (morfologia), 4 (etimologia i lèxic) i 5 (cultura),
heu de triar UNA de les dues opcions (A o B).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu el text següent del grec al català.
L’autor explica qui van ser els pares i l’avi de Pèricles i les importants gestes polítiques d’aquest.
νιππος γ ρ
νικσας ν Μυκλ η τος βασιλως στρατηγος γημεν
Aγαρ στην Κλεισνους γγονον, "ς ξλασε εισιστρατ δας κα% κατλυσε τ&ν
τυρανν δα γεννα ως κα% ν'μους ετο κα% πολιτε αν.

PLUTARC. Vida de Pèricles, 3.1.
ετο: 3a persona del singular de l’aorist de τ ημι
νιππος, -ου: Xantip
( Μυκλη, -ης: Mícale
( Aγαρ στη, -ης: Agariste
Κλεισνης, -ους: Clístenes
ο) εισιστρατ δαι, -*ν: ‘els pisistràtides’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. Analitzeu sintàcticament tots els elements de la construcció següent i digueu
quina funció fan respecte de l’oració principal:
νικσας ν Μυκλ η τος βασιλως στρατηγος

2.2. Responeu a les qüestions següents a propòsit del mot "ς:
a) Quina paraula és el seu antecedent?

b) Quin tipus d’oració introdueix?

c) Quina funció fa en aquesta oració que introdueix?

d) Quin és el verb, o verbs, d’aquesta oració?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cada una de les formes següents del verb νομ ζω al costat de l’anàlisi
morfològica que li correspongui:
νομ ζοντο, νομ ζοντες, νομ ζονται, νομ σονται, νομ σαντο

a) 3a persona del plural, present d’indicatiu, veu mitjana o passiva.

b) 3a persona del plural, aorist d’indicatiu, veu mitjana.

c) Nominatiu plural masculí, participi present, veu activa.

d) 3a persona del plural, imperfet, veu mitjana o passiva.

e) 3a persona del plural, futur d’indicatiu, veu mitjana.

4

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

Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de les paraules gregues
següents. Per exemple, λ'γος: lògica, filologia.
λ ος:
πα/ς:
δεσπ'της:
φα νω:
γλυκς:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

Llegiu el text següent:
Tirèsies:
Encara que siguis el tirà, almenys hem de ser iguals
per a replicar igual, que això també jo ho puc fer.
Que no visc jo com a esclau teu sinó de Febus,
així que no figuro com a seguidor de Creont.
Dic, ja que em vas insultar dient-me cec,
que tu encara que hi vegis bé no veus en quin grau del mal estàs,
ni on vius, ni en companyia de qui vius.
Saps potser de qui ets fill? És més, se t’escapa que ets odiós
als teus, els de sota i els d’aquí dalt sobre terra,
i cenyint-te d’ambdós costats, per mare i per pare,
la maledicció de terrible peu t’ha de fer fora un dia d’aquesta terra,
a tu, que ara hi veus dretament, però després foscor.
Al teu crit, quin port no et respondrà la veu
aviat, quin Citeró, quan descobreixis
les noces amb què vas arribar a aquestes cases
com a port mal abrigat havent tingut bona travessia?
No t’adones de multitud d’altres mals
que t’igualaran a tu amb els teus fills.
SÒFOCLES. Èdip rei. Traducció de Felip Osanz [adaptat]
Feu una redacció (unes 200 paraules) en què respongueu a les qüestions
següents:
— Qui és el personatge que parla? A qui parla? Per què li diu «tirà» i de quina terra
ho és? Qui és Febus? Qui és Creont?
— En aquests versos es fa referència a una maledicció. En què consisteix?
S’acomplirà?
— És responsable l’heroi de la tragèdia del seu destí? Expliqueu-ho.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cadascuna de les paraules següents al costat de l’anàlisi morfològica
que li correspongui:
φιλ ας, φιλε/ς, φ λησας, φιλσειν, φιλ*ν

a) Nominatiu singular masculí, participi present, veu activa.

b) Infinitiu futur, veu activa.

c) Genitiu singular, substantiu femení.

d) 2a persona del singular, present d’indicatiu, veu activa.

e) 2a persona del singular, aorist d’indicatiu, veu activa.
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu la paraula grega de la qual deriven els mots següents en català, tenint
en compte la categoria gramatical indicada entre parèntesis. Per exemple, lògica,
filologia (substantiu): λ'γος.
orografia, orogènesi (substantiu):

genealogia, Eugènia (substantiu o verb):

pentagrama, gramàtica (substantiu):

estratègia, estratagema (substantiu o verb):

epíleg, epitafi (preposició):
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5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu a la casella corresponent si les afirmacions següents són vertaderes o
falses (si marqueu «vertader», cal que siguin certs TOTS els aspectes esmentats a
cadascuna).
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Vertader

Fals

— Odisseu va arribar a Ítaca, procedent del regne dels feacis,
acompanyat pels guardes del rei Alcínous, i va ser rebut
amb tots els honors.





— Grècia, en el segle V aC, era un regne format per diversos
territoris, molts insulars, i la seva capital era Atenes,
on vivia el rei.





— Èdip, rei de Tebes, va engendrar quatre fills —dos nois
i dues noies— amb la que era la seva mare, Jocasta:
aquest incest marca l’esdevenidor tràgic de la nissaga.





— A la Ilíada d’Homer, Agamèmnon mor a Troia,
assassinat per Briseida.





— Les tragèdies gregues són unes composicions literàries
en vers que es representaven als teatres, en el marc
de festivals religiosos en honor del déu Dionís.
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Districte Universitari de Catalunya

Proves daccés a la Universitat. Curs 2006-2007

La prova consta de cinc exercicis. Els exercicis 1 (traducció) i 2 (sintaxi) són comuns a les
dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (morfologia), 4 (etimologia i lèxic) i 5 (cultura),
heu de triar UNA de les dues opcions (A o B).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu al català el text en grec següent.
Descobriment d’una terra estranya
Cap al migdia ja no es veia l’illa però tot d’una, al voltant de la nau, es va formar
una gran fumera, que la va aixecar en l’aire uns tres-cents estadis, i ja no tocava el mar
sinó que el vent bufava contra les veles i l’arrossegava, suspesa en el cel, tot inflant-li la
lona. Eπτ δ μ ρας κα τς σας νκτας εροδρομσαντες, γδη καορμεν
γν τινα μεγ λην "ν τ  ρι κα περ νσον, λαμπρν κα σφαιροειδ κα φωτ
μεγ λω καταλαμπομ νην% ens hi vam acostar, vam tirar l’àncora i vam baixar del vaixell; mentre l’exploràvem vam descobrir que l’indret estava habitat i conreat.
LLUCIÀ. Històries veritables, 1.10
εροδρομ ω-: ‘córrer a través de l’aire’
καορ ω-: ‘veure (des de dalt)’
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. Quina de les afirmacions següents és certa?
El text en grec està format per
a) una oració principal i un genitiu absolut.
b) dues oracions coordinades.
c) una oració principal i una oració subordinada adverbial temporal.
d) una sola oració.

2.2. En el text en grec hi ha dos participis:
a) Quins són?

b) Amb quina paraula concorda cadascun?

c) Quins complements porta cadascun?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Totes les paraules de la llista següent estan en genitiu singular, llevat de dues.
Subratlleu-les.
&Aμαζνος

υγατρς

)Αρεως

ποταμο+

ε.ψυχ1α

νδρς

φσεως

γυναικς

νσος

βασιλ ως

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

Escriviu la paraula grega de la qual deriven els mots següents en català, tenint
en compte la categoria gramatical indicada entre parèntesis. Per exemple, lògica,
filologia (substantiu): 3 λγος.
cefalòpode, trípode (substantiu):

periscopi, artroscòpia (verb):

geriatria, gerontocràcia (substantiu):

endogàmia, poligàmia (verb):

liti, paleolític (substantiu):

4

5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu la resposta correcta.
— Quin dels títols següents correspon a una de les comèdies gregues que ens han
pervingut?
a) Lisístrata.

b) Andròmaca.

c) Helena.

d) Hècuba.

— Quan parlem d’oratòria ens referim
a) a una manera que els grecs tenien de fer pregàries als déus.
b) als discursos, normalment polítics o judicials.
c) a les parts parlades de la tragèdia, però no de la comèdia.
d) als relats de les aventures d’Odisseu.






— El gènere literari al qual pertanyen la Ilíada i l’Odissea s’anomena
a) novel·la.
b) poesia dramàtica.
c) poesia èpica.
d) poesia lírica.






— Els núvols és una obra dramàtica escrita per
a) Heròdot.
b) Aristòfanes.
c) Sòfocles.
d) Eurípides.






— La parella Hècuba-Hèlena està formada per
a) dues germanes.
b) mare i filla.
c) àvia i néta.
d) Cap de les respostes anteriors.
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OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Marqueu a la casella corresponent si cadascuna de les següents descripcions de
les formes donades és vertadera o falsa.
φιλε5: 2a persona del singular, present d’indicatiu, veu mitjana
π6σι: datiu plural de 3 πα5ς
ε7π : imperatiu aorist de λ γω
μ6ς: pronom personal de la 1a persona del plural
νατης: substantiu de la 1a declinació

Vertader






Fals






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

Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de les paraules gregues
següents. Per exemple, 3 λγος: lògica, filologia.
 μ ρα:
  λασσα:
τ8 9νομα:
πολς:
πρτος:
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5. Exercici de cultura
[2 punts. Per cada resposta incorrecta es descomptaran 0,13 punts.]

Marqueu la resposta correcta.
— A la guerra del Peloponès es van enfrontar totes les ciutats gregues agrupades en
dos bàndols. Quins?
a) Grecs i perses.

b) Tebans i corintis.

c) Grecs i romans.

d) Atenesos i espartans.

— A l’oracle de Delfos els consultants obtenien una resposta del déu
a) Zeus, a través del moviment de les fulles d’una alzina
sagrada.
b) Posidó, a través del soroll que feia l’aigua del mar
en topar contra les roques.
c) Apol·lo, a través de les frases enigmàtiques que pronunciava
la pítia en trànsit.
d) Hades, a través d’un somni profètic.
— A l’obra Els núvols, d’Aristòfanes,
a) un pare envia el fill a l’escola de Sòcrates per tal
que aprengui a defugir els creditors.
b) una jove enterra el seu germà mort en combat, malgrat
la prohibició expressa del rei.
c) un rei s’assabenta que, ignorant-ho, ha matat el seu pare
i s’ha casat amb la seva mare.
d) les dones de tot Grècia fan una vaga de sexe per obligar
els homes a acabar la guerra.











— La ciutat grega d’Empòrion és una fundació dels
a) romans.
b) foceus massaliotes.
c) cartaginesos.
d) espartans.






— Quina de les afirmacions següents sobre el déu Ares és correcta?
a) Fill de Zeus i Hera, déu de la guerra sanguinària.
b) Fill de Zeus i Leto, déu de les arts i de l’endevinació.
c) Fill de Zeus i Metis, déu de la saviesa.
d) Fill de Zeus i Demèter, déu de la guerra sanguinària.
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