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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 (la mateixa per a tots tres).

1. Exercici de traducció
[3 punts]

Traduïu el text següent del grec al català.
Els siracusans i els seus aliats, després de vèncer a la batalla naval, tornen cap a casa
ο Συρακ σιοι κα ο σ μμαχοι πικρατσαντες τ τε ναυγια κα τος
νεκρος νελοντο, κα ποπλε σαντες πρς τν π λιν τροπαον στησαν.

TUCÍDIDES, 7.72
Συρακ σιος, -α, -ον: ‘siracusà’, ‘de Siracusa’
νελοντο: de ναιρ"ω
ποπλε σαντες: de ποπλ"ω
στησαν: aorist de $στημι
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2. Exercici de sintaxi
[2 punts]

2.1. En el text hi ha dos participis.
a) Quins són?

b) Amb quin mot o mots concorden?

c) Quina funció sintàctica fa cadascun?

2.2. En el text hi ha quatre acusatius.
a) Quins són?

b) Quina funció sintàctica fa cadascun?

c) De quin mot és complement cadascun?
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OPCIÓ A

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Escriviu cadascuna de les formes següents del verb κιν"ω sota l’anàlisi morfològica que li correspongui:
κινσαντες, κινσονται, κινσαντο, κινο%ντο, κινο%νται

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 aorist, veu activa.

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

e) 3a persona del plural, futur d’indicatiu, veu mitjana.
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
[2 punts]

Escriviu correctament el mot grec del qual deriva la part comuna dels mots
següents en català. Per exemple, ginecologia, gineceu: & γυν.
cal·ligrama, criptograma:

bibliofília, filòsof:

galàxia, galàctic:

monarquia, arquetip:

analgèsic, cefalàlgia:
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5. Exercici de cultura
[2 punts]

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).
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Vertader

Fals

— Pèricles, general espartà, va vèncer la flota atenesa
en la batalla d’Egospòtams, la qual cosa va comportar
la fi de la Guerra del Peloponès.





— El gènere de la comèdia consistia a satiritzar qualsevol
fet de qualsevol temàtica, tant si era actual com si ja
s’havia esdevingut feia temps.





— El déu Dionís se sol representar amb barba,
mentre que el déu Apol·lo no en porta mai.





— Eurípides és molt poc innovador en les seves tragèdies
i la tècnica teatral que utilitza és arcaica i complicada.





— La fundació d’Empúries i Roses va donar nom,
posteriorment, a la comarca de l’Empordà i al golf de Roses,
respectivament.





OPCIÓ B

3. Exercici de morfologia
[1 punt]

Tots els mots de la llista següent són genitius, llevat de dos. Subratlleu-los.
μηχαν'ς

ε(δους

κλειδ ς

παρισ*σεως

π"πλου

μισματος

γο σης

κ ρους

λ+ ηστς

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

Digueu de quins dos ètims grecs deriven els mots següents en català. Per exemple, filosofia: 0 φλος i & σοφα.
Ètim 1
encefalograma

astrologia

hipopòtam

quiropràctica

Bòsfor
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Ètim 2

5. Exercici de cultura
[2 punts]

Aquestes fotografies corresponen a les restes arqueològiques de la ciutat grega
d’Empòrion.

A partir de les imatges, feu una redacció (entre cent cinquanta i dues-centes
paraules) en què respongueu a les qüestions següents:
— On està situada?
— Qui la va fundar, quan i per què?
— Quin va ser el primer emplaçament de la ciutat i com el van anomenar els
arqueòlegs?
— Quines parts tenia la ciutat?
— Què significa Empòrion? Té alguna relació amb la principal activitat de la ciutat?
— Qui hi vivia?
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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

