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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: 

• 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 nou proposades a 
les opcions A i B (entre les dues opcions, A i B, hi ha deu qüestions per triar, 
però la qüestió 3 és la mateixa a les dues opcions). 

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

 
OPCIÓ A 
 

Accions durant el regnat de Tul·lus Hostili, la seva mort i el seu successor 

Huic1 successit Tullus Hostilius2. Hic bella reparauit, Albanos3 uicit, Veientes4 et 

Fidenates5 bello superauit et urbem ampliauit, adiecto Caelio6 monte. Cum triginta et 

duos annos regnauisset, fulmine ictus7 cum domo sua arsit. Post hunc Ancus 

Marcius8, Numae nepos, suscepit imperium.  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 1, 4-5 
 
Notes: 

1.  Es refereix a Numa Pompili (rei que va precedir Tul·lus Hostili al tron de Roma) 
2.  Tullus (gen. -i) Hostilius (gen. -i): cat. Tul·lus Hostili; cast. Tulo Hostilio (tercer 

rei de Roma) 
3.  Albani, -orum: els albans (habitants d’Albalonga) 
4. Veientes, -ntum: cat. habitants de Veïs; cast. habitantes de Veyos (ciutat 

enemiga de Roma) 
5.  Fidenates, -ium: cat. habitants de Fidena; cast. habitantes de Fidena (ciutat 

enemiga de Roma) 
6.  Caelius, -i: cat. Celi; cast. Celio (un dels set turons de Roma) 
7.  ictus: vegeu ico (o icio), icere, ici, ictum 

8.  Ancus (gen. -i) Marcius (gen. -i): cat. Ancus Marci; cast. Anco Marcio (quart rei 
de Roma) 

 
Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 

Qüestions per triar (se n’han de contestar 4): 

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

2. Escriviu dos derivats de: pater, animus, capio, nuntio, ludus. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 

significat. (1 punt)   
persona non grata, numerus clausus, annus horribilis, sine qua non, modus 

operandi 
a) Com el curs passat, totes les titulacions tenen ________________, tot i que 

hi poden haver variacions en el nombre de places respecte del curs anterior. 
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b) ERC no posarà cap condició ________________ per investir Sánchez, però 
sí per mantenir-lo. 

c) La Guàrdia Civil ha advertit, aquest dissabte en una nota de premsa, sobre 
un nou ________________per entrar a robar a habitatges a Eivissa.  

d) El ministre italià Matteo Salvini ha estat declarat ________________ al ple 
del Consell de Mallorca de manera unànime. 

e) La premsa anglesa ja ha qualificat aquest any com el segon 
________________ de la reina després de 1992, època en què tres dels 
seus quatre fills es varen divorciar i hi va haver un terrible incendi que va 
assolar el palau de Windsor. 

4. L’oratòria romana. Ciceró. (1 punt)  
5. Comentau l’episodi de Píram i Tisbe. (1 punt)  
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OPCIÓ B 
 
Els soldats de Cèsar maten un gran nombre d’enemics. Cèsar duu l’exèrcit 

cap a la ciutat de Noviodun 

Ita sine ullo periculo nostri eorum multitudinem interfecerunt. Sub occasum solis1 se 

in castra, ut2 erat imperatum, receperunt. Postero die Caesar in fines Suessionum3, 

qui proximi4 Remis5 erant, exercitum duxit et, magno itinere confecto, ad oppidum 

Nouiodunum6 contendit. Id7 expugnare non potuit.  

Cèsar, De bello Gallico 2, 11-12 

Notes: 

1.  Sub occasum solis: «cap a la posta de sol» 
2.  ut: introdueix una oració subordinada adverbial modal («com») 
3. Suessiones, -um: cat. els suessions; cast. los suesiones (poble de la Gàl·lia 

enemic de Cèsar) 
4.  Es construeix amb un complement en datiu 
5. Remi, -orum: cat. els rems; cast. los remos (poble de la Gàl·lia enemic de 

Cèsar) 
6. Nouiodunum, -i: cat. Noviodun; cast. Novioduno (ciutat de la Gàl·lia enemiga de 

Cèsar) 
7.  Es refereix a la ciutat de Noviodun 

 
 
Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 

 
Qüestions per triar (se n’han de contestar 4): 

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

2. Escriviu dos derivats de: ager, finis, candeo, lux, quaero. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 

significat. (1 punt) 
persona non grata, numerus clausus, annus horribilis, sine qua non, modus 

operandi 
a) Com el curs passat, totes les titulacions tenen ________________, tot i que 

hi poden haver variacions en el nombre de places respecte del curs anterior. 
b) ERC no posarà cap condició ________________ per investir Sánchez, però 

sí per mantenir-lo. 
c) La Guàrdia Civil ha advertit, aquest dissabte en una nota de premsa, sobre 

un nou ________________ per entrar a robar a habitatges a Eivissa.  
d) El ministre italià Matteo Salvini ha estat declarat ________________ al ple 

del Consell de Mallorca de manera unànime. 
e) La premsa anglesa ja ha qualificat aquest any com el segon 

________________ de la reina després de 1992, època en què tres dels 
seus quatre fills es varen divorciar i hi va haver un terrible incendi que va 
assolar el palau de Windsor. 

4. La poesia èpica romana. Virgili, l’Eneida. (1 punt) 
5. Comentau l’episodi de Dèdal i Ícar. (1 punt) 


