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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 escollir: 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 

escollir, 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 
 

Els romans declaren la guerra als tarentins i aquests demanen ajut a Pirrus 
 

Eodem tempore Tarentinis, qui iam in ultima Italia1 sunt, bellum indictum est, quia 

legatis Romanorum iniuriam fecerant. Hi Pyrrhum, qui ex genere Achillis originem 

trahebat2, contra Romanos in auxilium poposcerunt3. Is mox ad Italiam uenit, tumque 

primum4 Romani cum transmarino hoste dimicauerunt.  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 2, 11, 1 

Notes: 
1. in ultima Italia: «a la part més allunyada d’Itàlia» 
2. trahere originem: «descendir de» 
3. Pyrrhum (…) in auxilium poposcerunt: «varen demanar ajut a Pirrus» 
4. primum: adverbi, «per primera vegada» 

 

Qüestions obligatòries: 

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

2. Traducció. (3 punts) 
 

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

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

2. Escriviu dos derivats de: muto, fortis, forma, femina, rus. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 
significat. (1 punt)   

habitat, delirium tremens, ex professo, ex cathedra, in situ 

a) Pel que fa a les persones que abusen de l'alcohol, el 15,7% ha patit 
________________ alguna vegada a la vida. 

b) Cal creure els experts si les afirmacions que enuncien ________________ 
tenen indicis raonables de realitat.   

c) Aquesta cançó ha estat composta per Ozuna ________________ per al 
vídeo. 

d) Després de molts intents, el més gran dels peixos ossis amb vida per fi ha 
pogut ser gravat en el seu ________________ natural.   

e) Barcelona comprarà un vehicle per coordinar ________________ les grans 
emergències.   

4. La poesia èpica llatina. Virgili, l'Eneida. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi de Júpiter i Cal·listo. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 
El general Licini Crassus és derrotat i mort durant la guerra contra els parts 
 
Circa eadem tempora, Licinius Crassus1, collega Pompeii Magni2, contra Parthos 

missus est et, cum circa Carras contra omen et auspicia dimicauisset, a Surena3 duce 

uictus, ad postremum interfectus est cum filio, clarissimo iuuene. Reliquiae4 exercitus 

per Cassium quaestorem seruatae sunt5.  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 6, 18 
 
 
Notes: 

1. Licinius (gen. -i) Crassus (gen. -i): cat. Licini Crassus; cast. Licinio Craso 

2. Pompeius (gen. -i) Magnus (gen. -i): cat. Pompeu Magne; cast. Pompeyo 

Magno 

3. Surena, -ae: Surena (general dels parts) 

4. reliquiae: de reliquiae, -arum, «les restes» 

5. seruo: «salvar» 

 

Qüestions obligatòries: 

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

2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 

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

2. Escriviu dos derivats de: lex, manus, audio, aestimo, gens. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 
significat. (1 punt) 

habitat, delirium tremens, ex professo, ex cathedra, in situ 

a) Pel que fa a les persones que abusen de l'alcohol, el 15,7% ha patit 
________________ alguna vegada a la vida. 

b) Cal creure els experts si les afirmacions que enuncien ________________ 
tenen indicis raonables de realitat. 

c) Aquesta cançó ha estat composta per Ozuna ________________ per al 
vídeo. 

d) Després de molts intents, el més gran dels peixos ossis amb vida per fi ha 
pogut ser gravat en el seu ________________ natural.   

e) Barcelona comprarà un vehicle per coordinar ________________ les grans 
emergències.   

4. La poesia lírica llatina. Catul. (1 punt) 

5. Comentau l’episodi d'Ifis. (1 punt) 


