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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 
 
La invenció de la lira 

[ἡ λύρη] κατεσκευάσθη1 δὲ τὸ µὲν πρῶτον ὑπὸ Ἑρµοῦ ἐκ τῆς χελώνης καὶ τῶν 

Ἀπόλλωνος βοῶν2· ἔσχε δὲ χορδὰς ἑπτὰ· µετέλαβε3 δ' αὐτὴν Ἀπόλλων καὶ Ὀρφεῖ4 

ἔδωκεν5, ὃς ἐποίησε τὰς χορδὰς ἐννέα.  

Eratòstenes de Cirene, Catasterismes 24 (adaptat)  

Notes 
1. κατεσκευάσθη: 3a persona singular aorist indicatiu passiu κατασκευάζω 
2. βοῶν: genitiu plural βοῦς, βοός (ἡ)  
3. µετέλαβε: aorist indicatiu actiu µεταλαµβάνω  

4. Ὀρφεῖ: datiu singular; cat. Orfeu; cast. Orfeo 

5. ἔδωκεν: 3a persona singular aorist indicatiu actiu δίδωµι 
 

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: δόξα, 

µετά, µισέω, ὁδός, ὕδωρ (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: analgèsic, diglòssia, 

epidermis, genealogia, monòlit (1 punt)  

4. Literatura: el teatre. Aristòfanes. (1 punt) 

5. Mitologia: la deessa Atena (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 

Cir mana als generals que comuniquin els seus plans als soldats 
 

[Κῦρος] ἐνταῦθα ἔµεινεν1 ἡµέρας πέντε. Κῦρος µεταπεµψάµενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν 

Ἑλλήνων κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις. οἱ δὲ ἀπήγγελλον ταῦτα· οἱ 

δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ οὐκ ἔφασαν2 ἰέναι3.  

Xenofont, Anàbasi 1, 4, 11-12 (adaptat)  

Notes 
1. ἔµεινεν: aorist indicatiu actiu µένω 

2. ἔφασαν: 3a persona plural imperfet indicatiu actiu φηµί. οὐκ ἔφασαν: “es 

negaven a” 

3. ἰέναι: infinitiu present εἶµι  
 

 
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: –ιτις, 

αἷµα, γράφω, δῆµος, χείρ (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: androgin, economia, 

eufemisme, filantrop, metròpoli (1 punt)  

4. Literatura: la poesia èpica. Homer. L’Odissea (1 punt)  

5. Mitologia: el mite de Perseu (1 punt) 


