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• Es poden seleccionar tant les qüestions proposades a l'opció A com les 

proposades a l'opció B, de la manera següent: 

o 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. 

o Qüestions per escollir: 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 solitud de Dafne i la seva afició a la caça 

 

Περὶ δὲ τῆς ∆άφνης1, Ἀµύκλα2 θυγατρὸς, τάδε λέγεται· αὕτη εἰς πόλιν οὐ κατῄει3, 

οὐδ᾽4 ἀνεµίσγετο5 ταῖς λοιπαῖς παρθένοις· παρασκευασαµένη πολλοὺς κύνας6 

ἐθήρευεν ἐν τῇ Λακωνικῇ7· διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν µάλα καταθύµιος8 ἦν Ἀρτέµιδι.  

Parteni de Nicea, Dissorts d’amor 15, 1 

Notes: 
1. ∆άφνη, ης (ἡ): Dafne 
2. Ἀµύκλα: genitiu singular masculí, Amiclas  
3. κατῄει: 3a persona del singular del pretèrit imperfet de κάτειµι 
4. οὐδ᾽= οὐδέ 

5. ἀνεµίσγετο: 3a persona del singular del pretèrit imperfet de ἀναµίσγω = 
ἀναµειγνύω. 

6. κύνας: veg. κῦων, κυνός 
7. Λακωνική, ῆς (ἡ): cat. Lacònia; cast. Laconia 

8. καταθύµιος: es construeix amb un complement en datiu  
 

Qüestions obligatòries: 
 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

Qüestions per escollir (se n’han 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: ἀράχνη, 

δρόµος, δυσ-, θερµός, ὁµός. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: aristocràcia, enoteca, fitòfag, 
monografia, toxicologia. (1 punt)  

4. Literatura: el teatre. Aristòfanes. (1 punt)  
5. Mitologia: els mites de Creta, Dèdal i Ícar. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 

Les filles i les ovelles d’Hèsper  

Ἕσπερος1 ἦν ἀνὴρ Μιλήσιος, ὃς ᾤκει ἐν τῇ Καρίᾳ2 καὶ εἶχε θυγατέρας δύο αἳ 

ἐκαλοῦντο Ἑσπερίδες3. τούτῳ δὲ ἦσαν ὄις4 καλαὶ. ἐπὶ τούτῳ5 δὴ ὠνοµάζοντο χρυσαῖ· 

κάλλιστον γὰρ ὁ χρυσός, ἦσαν δὲ καὶ ἐκεῖναι κάλλισται. 

Palèfat, Històries increïbles 18 

Notes: 
1. Ἕσπερος, ου (ὁ): cat. Hèsper; cast. Héspero 
2. Καρία, ας (ἡ): cat. Cària; cast. Caria 

3. Ἑσπερίδες, ων (αἱ): cat. Hespèrides; cast. Hespérides 
4. ὄις: nominatiu plural de οἶς, οἰός 
5. ἐπὶ τούτῳ: ‘per això’ 

 
Qüestions obligatòries: 
 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

Qüestions per escollir (se n’han 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: -ικος, 

γλυκύς, εἰκών, εὖ, ἵππος. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: afonia, esclerosi, 

hemisferi, neuròleg, pericardi. (1 punt)  

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

5. Mitologia: la deessa Afrodita. (1 punt) 


