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Grec 

Proves d’accés a la Universitat 2021, convocatòria ordinària. Criteri de correcció 

SÈRIE 2 

La prova consta de 5 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), cal triar una de les dues opcions A o B 

1. Exercici de traducció 

[3 punts] 

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ 

ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. 

Θουκυδίδης –ου, ὁ = Tucídides 

συνέγραψε de συγγράφω 

τῶν προγεγενημένων de προγίγνομαι 

Tucídides l’Atenès va escriure la guerra de peloponesis i atenesos, com van lluitar els 

uns contra els altres, esperant que seria gran i la més important d’entre les del passat.  
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2. Exercici de sintaxi 

[2 punts] 

a) 

συνέγραψε  , S. Θουκυδίδης 

ἐπολέμησαν, S. οἱ Πελοποννήσιοι καί Ἀθηναῖοι 

ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους 

el nexe és ὡς i introdueix, en aquest cas, una subordinada que pot ser completiva, 

completiva interrogativa indirecta, o adverbial modal. 

b) 

ἔσεσθαι  

ἐλπίσας 

μέγαν τε καὶ ἀξιολογώτατον 
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3. Exercici de morfologia 

[1 punt] 

Opció A 

a) ναύτης és genitiu singular  

Falsa 

b) βασιλέα és acusatiu singular  

Vertadera 

c) γνώμης és genitiu singular  

Vertadera 

d) ἔπη és nominatiu plural  

Vertadera 

e) νεύματα és nominatiu singular 

Falsa 

Opció B 

ἐγίγνοντο 

ἐγίγνεσθε 
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4. Exercici d’etimologia i lèxic 

[2 punts] 

Opció A 

τὸ κράτος –ους: aristocràcia, burocràcia 

δέκα: decasíl·lab, decaedre 

ἀμφί: amfiteatre, amfibi 

ἡ χείρ -ός: quiròfan, quiromància 

τὸ οὖς, ὠτός: otorinolaringòleg, otàlgia 

Opció B 

Antropòleg: ὁ ἄνθρωπος –ου / ὁ λόγος -ου 

Anèmia: ἀν- (ἀ privativa) / τὸ αἷμα -ατος 

Pericardi: περί / ἡ καρδιά -ᾶς 

Ergonomia: τὸ ἔργον –ου / ὁ νόμος -ου 

Hemeroteca: ἡ ἡμέρα –ας / ἡ θήκη -ης 
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5. Exercici de cultura 

[2 punts] 

Opció A 

a)  

-Nausica, filla d’Alcínous i Arete, és princesa del regne dels feacis (Esquèria). 

-Odisseu, fill de Laertes i Anticlea, és rei d’Ítaca, heroi aqueu de la Guerra de Troia. 

-Ambdós són personatges de l’Odissea. 

 

b) 

-Després de marxar de l’illa d’Ogígia, on havia estat retingut per la nimfa Calipso, 

Odisseu pateix un turbulent naufragi per la còlera de Posidó, Leucòtea l’ajuda i arriba a 

la costa de l’illa dels feacis. 

-Nausica, inspirada per un somni que li envia Atena, es troba fent la bugada amb les 

seves serventes. 

c) 

-Es coneixeran després que la pilota amb què estaven jugant Nausica i les seves 

serventes vagi a parar al costat d’Odisseu. Odisseu, per la bellesa de la noia, la 

tractarà com una divinitat i Nausica indicarà a l rei d’Ítaca el camí cap al palau dels 

feacis. Allà, la cort reial el rebrà com a hoste i Odisseu explicarà totes les aventures 

viscudes fins al moment en el seu periple. 
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5. Exercici de cultura [2 punts] 

Opció B 

a) 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 comerciaven amb els seus productes. 

vertader 

b) L’estàtua que es coneix normalment com ‘Esculapi’ va ser trobada, sencera, al fons 

d’una cisterna. 

fals 

c) Al s. VI aC, uns grecs d’origen foceu, procedents de Massàlia (l’actual Marsella), 

van fundar la palaiòpolis on avui es troba el poblet de St. Martí d’Empúries. 

vertader 

d) Els habitants de l’Empòrion grega encunyaven moneda pròpia. 

vertader 

e) L’arribada dels romans a Empúries va destruir completament l’assentament grec 

anterior. 

Fals 
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SÈRIE 5 

La prova consta de 5 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), cal triar una de les dues opcions A o B (no cal que sigui la mateixa per a tots 

tres). 

1. Exercici de traducció 

[3 punts] 

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

ἐκοιμᾶτο. ἡ δὲ χελώνη οὐ διέλιπε τρέχουσα καὶ τῆς νίκης ἀφίκετο. 

ὀξύτητος de  ὀξύτης -ητος, ἡ = rapidesa, velocitat 

διέλιπε aorist de διαλείπω = parar de, cessar de + participi 

ἀφίκετο aorist de ἀφικνέομαι  (+genitiu) 

Una tortuga i una llebre rivalitzaven en rapidesa. La llebre, tot oblidant-se de la cursa, 

s’adormia. Però la tortuga no va parar de córrer i va aconseguir la victòria. 
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2. Exercici de sintaxi 

[2 punts] 

2.1. 

a) 

ἤριζον 

ἐκοιμᾶτο 

διέλιπε  

ἀφίκετο 

b) 

ἤριζον: Χελώνη καὶ λαγωὸς 

ἐκοιμᾶτο: ὁ λαγωὸς 

διέλιπε: ἡ χελώνη 

ἀφίκετο: ἡ χελώνη 

2.2. 

a) 

ἀμελήσας 

τρέχουσα 

b) 

ἀμελήσας: ὁ λαγωὸς 

τρέχουσα: ἡ χελώνη 
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2.3. 

a) 

(περὶ) ὀξύτητος 

τοῦ δρόμου 

τῆς νίκης 

b) 

(περὶ) ὀξύτητος: complement circumstancial d’ἤριζον. 

τοῦ δρόμου: complement de règim verbal d’ἀμελήσας. 

τῆς νίκης: complement de règim verbal d’ἀφικνέομαι. 
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3. Exercici de morfologia 

[1 punt] 

Opció A 

γίγνομαι: γιγνόμενον (masculí) / γιγνομένην (femení) 

τολμάω: τολμῶντα (masculí) / τολμῶσαν (femení) 

σπεύδω: σπεύδοντα (masculí) / σπεύδουσαν (femení) 

εἰμί: ὄντα (masculí) / οὖσαν (femení) 

τρέχω: τρέχοντα (masculí) / τρέχουσαν (femení) 

Opció B 

a) ἐμάνθανον 

b) μαθήσεται 

c) ἔμαθε 

d) μανθάνετε 

e) μαθεῖν 
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4. Exercici d’etimologia i lèxic 

[2 punts] 

Opció A 

Cromosoma: τὸ χρῶμα / τὸ σῶμα 

Cefalòpode: ἡ κεφαλή / ὁ πούς 

Pseudònim: τὸ ψεῦδος / τὸ ὄνομα 

Pirotècnia: τὸ πῦρ / ἡ τέχνη 

Poliglot: πολύς, πολλή, πολύ / ἡ γλῶσσα 

Opció B 

gramàtica, pentagrama: τὸ γράμμα 

antropomorf, morfologia: ἡ μορφή 

hexàgon, hexàmetre: ἕξ 

enciclopèdia, pedagog: ὁ παῖς 

Eugènia, eufemisme: εὖ 
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5. Exercici de cultura 

[2 punts] 

Opció A 

Helena és filla de Leda i Tindàreu (o Zeus); esposa del rei d’Esparta Menelau, és 

considerada la dona més bella de l’Hèl·lade. Paris (anomenat també Alexandre) és fill 

dels reis de Troia, Hècuba i Príam. 

L’episodi que va originar la seva relació fou l’anomenat Judici de Paris. Imposat per 

Zeus després que Discòrdia llancés la poma d’or enmig de les noces de Tetis i Peleu, 

la solució a la disputa entre Atena, Hera i Afrodita sobre qui l’havia de posseir es 

trobava en mans de Paris. El príncep troià, advertit per Hermes,  havia de triar quina 

de les tres divinitats seria la mereixedora de la poma que tenia inscrita la frase “per a 

la més bella”. Com que Afrodita oferí la mà d’Helena a canvi de ser escollida, Paris 

accedí a donar-li la poma. 

Paris i Helena es coneixen quan el príncep troià es troba com a hoste en el casal de 

Menelau; és en aquest context on Paris rapta la jove i se l’enduu cap a Troia. Aquest 

fet desencadena la Guerra de Troia, el darrer any de la qual s’explica a la Ilíada, 

poesia èpica atribuïda a l’aede Homer. Altres obres literàries que es fan ressò de la 

relació entre Paris i Helena serien l’Helena o les Troianes d’Eurípides. 
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Opció B 

[Cada resposta correcta val 0,4 punts; per les respostes errònies no hi haurà cap descompte] 

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…” 

vertader 

L’historiador Heròdot escriu sobre les guerres mèdiques ja que ell mateix va prendre-hi 

part com a estrateg. 

fals 

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 creu que ha d’enterrar el seu germà, 

desobeint les lleis de Creont. 

vertader 

Segons el mite i allò que relata l’Odissea, Ulisses mor i baixa a l’Hades, però Tirèsias 

el torna a la vida per tal que pugui acabar el seu viatge i arribar a Ítaca. 

fals 

A Empúries, tot i que sabem que també s’hi van establir els romans, no en conservem 

restes arqueològiques; totes són del període grec. 

fals 


