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La prova consta de cinc exercicis. Feu l’exercici 1 (traducció) i l’exercici 2 (sintaxi) i trieu UNA de 
les dues opcions (A o B) de l’exercici 3 (morfologia), UNA de les dues opcions (A o B) de l’exerci-
ci 4 (etimologia i lèxic) i UNA de les dues opcions (A o B) de l’exercici 5 (cultura).

1. Exercici de traducció
 [3 punts]

Traduïu el text següent:

L’autor de la Història de la Guerra del Peloponès explica el tema  
i la intenció de la seva obra

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, 

ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν 

προγεγενημένων.

Tucídides, 1.1

ὁ Θουκυδίδης -ου: Tucídides.
συνέγραψε (de συγγράφω).
τῶν προγεγενημένων (de προγίγνομαι).
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2. Exercici de sintaxi
 [2 punts]

2.1. En el text hi ha dos verbs conjugats: un a l’oració principal i l’altre en una oració 
subordinada.

 a) Escriviu els dos verbs conjugats i digueu-ne el subjecte.

 b)  Escriviu l’oració subordinada, digueu de quin tipus és i quin nexe de subordi-
nació la introdueix.

2.2. En el text hi ha un infinitiu del verb εἰμί.

 a) Escriviu-lo.

 b) De quina forma verbal depèn?

 c) Quina paraula (o grup de paraules) n’és l’atribut?
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3. Exercici de morfologia
 [1 punt] 

OPCIÓ A
[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 (tin-
gueu en compte tots els elements):

Vertader Fals
—  ναύτης és genitiu singular.

— βασιλέα és acusatiu singular.

—  γνώμης és genitiu singular.

—  ἔπη és nominatiu plural.

—  νεύματα és nominatiu singular.

OPCIÓ B

De les deu formes següents del verb γίγνομαι, només dues són d’imperfet. Encercleu-les.

γίγνεσθε γενήσομαι

ἐγένοντο γίγνονται

γενήσεται ἐγίγνοντο

ἐγίγνεσθε ἐγένετο

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

OPCIÓ A

Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin derivats dels mots grecs següents. Per 
exemple, ὁ λόγος: biòleg, astrologia.

τὸ κράτος -ους:

δέκα:

ἀμφί:

ἡ χείρ -ός:

τὸ οὖς ὠτός:

OPCIÓ B

Digueu de quins dos ètims grecs deriven els mots següents del català. Per exemple, demo-
cràcia: ὁ δῆμος i τὸ κράτος.

 Ètim 1 Ètim 2

antropòleg

anèmia

pericardi

ergonomia

hemeroteca
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5. Exercici de cultura
 [2 punts]

OPCIÓ A
En el text següent, Pausànias descriu els edificis de l’Acròpolis atenesa i les obres d’art 

que contenen:

A l’esquerra dels Propileus hi ha un petit edifici adornat amb pintures. […] S’hi veu també 
Nausica amb les companyes rentant els seus vestits al riu, i Ulisses dret al seu costat, tal com ho des-
criu Homer.

Pausànias. Descripció de Grècia, 1.22.6

Feu una redacció d’entre cent cinquanta i dues-centes paraules sobre aquesta escena, tal 
com es narra a l’Odissea, tot responent a les preguntes següents:

— Qui són els dos personatges que s’hi esmenten?
— Com han arribat al lloc on es troben ara?
— Què passarà entre ells a continuació?
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OPCIÓ B
[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 sobre Empúries són 
vertaderes o falses (si marqueu «vertader» cal que siguin certs TOTS els aspectes que s’hi 
esmenten).

Vertader Fals
—  Empúries deu el seu nom al mot grec ἐμπόριον, que significa 

‘mercat’, ja que per als grecs era un enclavament costaner, 
com d’altres que tenien per tota la Mediterrània, on comer-
ciaven amb els seus productes.

—  L’estàtua que es coneix com a Esculapi va ser trobada, sence-
ra, al fons d’una cisterna.

—  Al segle vi aC, uns grecs d’origen foceu, procedents de 
Massàlia (l’actual Marsella), van fundar la Palaiopolis on avui 
es troba el poblet de Sant Martí d’Empúries.

—  Els habitants de l’Empòrion grega encunyaven moneda prò-
pia.

—  L’arribada dels romans a Empúries va destruir completa-
ment l’assentament grec anterior.
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La prova consta de cinc exercicis. Feu l’exercici 1 (traducció) i l’exercici 2 (sintaxi) i trieu UNA de 
les dues opcions (A o B) de l’exercici 3 (morfologia), UNA de les dues opcions (A o B) de l’exerci-
ci 4 (etimologia i lèxic) i UNA de les dues opcions (A o B) de l’exercici 5 (cultura).

1. Exercici de traducció
 [3 punts]

Traduïu el text següent:

L’autor explica la faula de la tortuga i la llebre:  
es desafien en una cursa de velocitat… i guanya la tortuga! 

Χελώνη καὶ λαγωὸς περὶ ὀξύτητος ἤριζον. ὁ μὲν λαγωὸς ἀμελήσας τοῦ δρόμου ἐκοιμᾶτο.  

ἡ δὲ χελώνη οὐ διέλιπε τρέχουσα καὶ τῆς νίκης ἀφίκετο.

Isop. Faules, 254P

ὀξύτητος (de ἡ ὀξύτης -ητος): rapidesa, velocitat.
διέλιπε (aorist de διαλείπω): parar de, cessar de (+ participi).
ἀφίκετο (aorist de ἀφικνέομαι) (+ genitiu).
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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 el subjecte de cadascun.

2.2. En el text hi ha dos participis. 

 a) Escriviu-los.

 b) Amb quin mot concorda cadascun?

2.3. En el text hi ha tres complements en genitiu. 

 a) Escriviu-los.

 b) Digueu quin tipus de complement és cadascun.
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3. Exercici de morfologia
 [1 punt]

OPCIÓ A

Escriviu les formes d’acusatiu singular masculí i femení del participi present dels verbs 
següents, en la veu que correspongui.

 Masculí Femení

γίγνομαι

τολμάω

σπεύδω

εἰμί

τρέχω

OPCIÓ B

Escriviu cadascuna de les formes següents del verb μανθάνω al costat de l’anàlisi morfo-
lògica corresponent:

μαθήσεται, ἐμάνθανον, μαθεῖν, μανθάνετε, ἔμαθε

a) Tercera persona del plural, imperfet, veu activa:

b) Tercera persona del singular, futur, veu mitjana:

c) Tercera persona del singular, aorist d’indicatiu, veu activa:

d) Segona persona del plural, present d’imperatiu, veu activa:

e) Infinitiu aorist, veu activa:
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4. Exercici d’etimologia i lèxic
 [2 punts]

OPCIÓ A

Digueu de quins dos ètims grecs provenen els mots catalans següents. Per exemple, filo-
sofia: ὁ φίλος i ἡ σοφία.

 Ètim 1 Ètim 2

cromosoma

cefalòpode

pseudònim

pirotècnia

poliglot

OPCIÓ B

Escriviu el mot grec del qual prové la part comuna de les parelles de mots catalans 
següents. Per exemple, demografia, democràcia: ὁ δῆμος.

gramàtica, pentagrama:

antropomorf, morfologia:

hexàgon, hexàmetre:

enciclopèdia, pedagog:

Eugènia, eufemisme:
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5. Exercici de cultura
 [2 punts]

OPCIÓ A

Aquesta imatge representa Helena i Paris.
Feu una redacció (entre cent cinquanta i dues- 

centes paraules) sobre la relació entre aquests dos perso- 
natges mítics en què respongueu a les qüestions següents:

— Qui és i d’on és cadascun d’ells?
— Quin episodi és presagi de la seva relació?
— En quines circumstàncies es coneixen?
— Quines conseqüències té la seva relació amorosa?
— Esmenteu una obra literària grega que es faci ressò 

d’aquesta relació.

Museu J. Paul Getty (Los Angeles)
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OPCIÓ B
[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).

Vertader Fals
—  A la Ilíada, Príam diu a Helena: «Vine aquí, filla meva; seu 

al meu costat, per tal que vegis el teu anterior marit i els seus 
parents i amics —car jo a tu no et considero culpable, sinó 
als déus que han propiciat contra nosaltres la luctuosa guerra 
dels aqueus—…»

—  L’historiador Heròdot escriu sobre les guerres mèdiques, ja 
que ell mateix hi va prendre part com a estrateg.

—  A l’Antígona de Sòfocles, el poeta mostra el conflicte entre la 
llei dictada pels homes i la llei dictada per la natura; per això 
Antígona desobeeix les lleis de Creont i enterra el seu germà.

—  Segons el mite i el que relata l’Odissea, Ulisses mor i baixa a 
l’Hades, però Tirèsias el fa tornar a la vida per tal que pugui 
acabar el seu viatge i arribar a Ítaca.

—  A Empúries, tot i que sabem que també s’hi van establir els 
romans, les úniques restes arqueològiques que s’hi conserven 
són del període grec.
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