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Es poden triar tant les qüestions proposades a l'opció A com les de l'opció B, de la 
manera següent:  

• Qüestions obligatòries: anàlisi sintàctica i traducció d’un dels dos textos 
proposats. Es pot triar entre el text de l’opció A i el de l’opció B.  

• Qüestions per triar: se n’han de contestar quatre de les deu proposades a les 
opcions A i B.  

El temps màxim per resoldre l’examen és d’una hora i mitja (90 minuts). 
 

 

OPCIÓ A 
 
Ciros passa revista a les tropes bàrbares i gregues  

ἐθεώρει ὁ Κῦρος πρῶτον µὲν τοὺς βαρβάρους· οἱ δὲ παρήλαυνον1 κατὰ ἴλας· εἶτα δὲ 

[ἐθεώρει] τοὺς Ἕλληνας. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ2 καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ 

κνηµῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυµµένας3. 

Xenofont, Anàbasi 1, 2, 16 (adaptat)  

Notes 
1. παρήλαυνον: de παρελαύνω 
2. κράνη χαλκᾶ: acusatiu plural neutre κράνος, εος i χάλκεος, α, ον 
3. ἐκκεκαλυµµένας: participi perfet passiu acusatiu plural femení ἐκκαλύπτω, 

“descobert” 
 
 

Qüestions obligatòries 
1. Anàlisi sintàctica del text (3 punts) 

2. Traducció (3 punts) 

 

Qüestions per triar (n’heu de contestar quatre) 
 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades 

(1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: αὐτός, 

γάµος, νόµος, πόλις, σκοπέω (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: amfibi, cronòmetre, 

homònim, ortografia, telepatia (1 punt)  

4. Literatura: la poesia èpica. Homer. La Ilíada (1 punt) 

5. Mitologia: el déu Posidó (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 
Odisseu i les sirenes  

[Ὀδυσσεὺς] τὴν νῆσον παρέπλει1 τῶν Σειρήνων. αἱ δὲ Σειρῆνες ἦσαν θυγατέρες 

Ἀχελῴου2 καὶ Μελποµένης3. τούτων ἡ µὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν4, ἡ δὲ ηὔλει5. ταύτας 

παραπλέων Ὀδυσσεύς τῶν µὲν ἑταίρων τὰ ὦτα6 ἔβυσε κηρῷ.  

Pseudo-Apol·lodor, Epítome 7, 18-19 (adaptat) 

Notes 
1. παρέπλει: de παραπλέω 

2. Ἀχελῷος, ου (ὁ): cat. Aquelou; cast. Aqueloo 

3. Μελποµένη, ης (ἡ): cat. Melpòmene; cast. Melpómene 

4. ᾖδεν: de ἀείδω 

5. ηὔλει: de αὐλέω 

6. ὦτα: acusatiu plural de οὖς, ὠτός (τό) 

 

Qüestions obligatòries 
1. Anàlisi sintàctica del text (3 punts) 

2. Traducció (3 punts) 

 

Qüestions per triar (n’heu de contestar quatre) 
1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades 

(1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: ἀπό, 

ἰατρός, µέγας, παῖς, πῦρ (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: anèmia, dermatitis, 

fonologia, metamorfosi, pandèmia (1 punt)  

4. Literatura: la historiografia. Tucídides (1 punt) 

5. Mitologia: Deucalió i Pirra (1 punt) 

 

 


