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SÈRIE 3

Opció A

1.Traduïu el següent text on l’autor diu que els grecs antigament, com els bàrbars, es dedicaven a la
pirateria.(Tucídides 1.5)

Car en l'antigor els grecs i dels bàrbars els qui a terra ferma vivien a la vora del mar i tots els qui
habitaven illes es varen dedicar a la pirateria.

2. Anàlisi sintàctica del text. [2 punts]

El text està format per un únic període sintàctic, el nucli del qual és el verb HMWUDYSRQWR. El subjecte
d'aquesta forma verbal és doble, ja que , d'una banda, tenim el sintagma en nominatiu RL-�(OOKQH� i, d'una
altra, coordinat copulativament mitjançant la conjunció NDL� un segon sintagma, del qual només és explícit
un genitiu partitiu �WZ
Q EDUEDYUZQ), ja que la forma pronominal en nominatiu (R̂VRL) a la que
WZ
Q EDUEDYUZQ determina estaria sobreentesa. Aquest nominatiu el·líptic és l'antecedent de dues oracions
de relatiu introduïdes respectivament per les formes pronominals relatives RL^ i R^VRL, entre elles
coordinades per la correlació WH ��� NDL�  [També es pot entendre que coordinades, copulativament
mitjançant la conjunció NDL�, al sintagma subjecte RL-�(OOKQH�,  hi ha dues oracions de relatiu
substantivades, introduïdes, respectivament, pels pronoms RL^ i R^VRL, entre elles coordinades per la
correlació WH ��� NDL�, el genitiu partitiu, complement del nom, dels respectius pronoms RL^ i R^VRL, apareix
en posició de prolepsi, és a dir, abans de la forma relativa que introdueix l'oració subordinada].
A l'oració principal hi ha també un complement circumstancial de temps (WR� SDYODL) i un complement
circumstancial de direcció (SUR�� OK�VWHLYDQ).
La primera de les oracions de relatiu (RL̂ WH HMQ WK
� KMSHLYUZ� SDUDTDODYVVLRL), presenta el verb el·líptic i
cal, doncs, suposar que es tracta del verb copulatiu HLMPLY. Aquesta oració està formada pel subjecte (oî), un
atribut (SDUDTDODYVVLRL) i un complement circumstancial de lloc HMQ WK
� KMSHLYUZ�).
La segona de les oracions de relatiu (R̂VRL QKYVRX� HL?FRQ) està formada pel verb (HL?FRQ), el subjecte
(R^VRL, relatiu quantitatiu) i un complement directe (QKYVRX�).

3. Totes les formes del llistat següent són verbs en imperfet, llevat de dues. Indiqueu-les. [1 punt]

H>IXJRQ, H>VFH

4. Cadascuna de les parelles de paraules següents conté una paraula grega. Identifiqueu-la. [2 punts]
Ex.: psicòleg, psiquiatria: \XFKY

a) litografia, monòlit: R- OLYTR�
b) sinonímia, onomatopeia: WR� R>QRPD
c) policrom, cromosoma: WR� FUZ
PD
d) pirotècnia, tecnologia: K- WHYFQK
e) fitoteràpia, fitofàgia: WR� IXWRYQ

5. Indiqueu la resposta correcta al quadernet de respostes, seguint l’ordre d’aparició de les preguntes. [2
punts]
a) De les següents deesses quina no pertany al panteó olímpic? a.4. Cibeles
b) En aigües de quina illa va tenir lloc la famosa batalla naval en la qual els grecs van derrotar els perses
l'any 480 a.C.? b.3. Salamina
c) El grec és una llengua indoeuropea de la qual coneixem diversos dialectes. Quina de les següents
llengües no pertany a la família del grec?   c.4. fenici
d) A les tragèdies gregues el cor:?   d.1. cantava i ballava les parts escrites en vers lírics
e) El déu Cronos per defugir un oracle:   e.4. es menja els seus fills
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Opció B

1.Traduïu el següent text on l’autor diu que els grecs antigament, com els bàrbars, sortien a la mar i es
dedicaven a la pirateria.(Tucídides 1.5)

Car en l'antigor els grecs i dels bàrbars els qui a terra ferma vivien a la vora del mar i tots els qui
habitaven illes es varen dedicar a la pirateria.

2. Anàlisi sintàctica del text. [2 punts]

El text està format per un únic període sintàctic, el nucli del qual és el verb HMWUDYSRQWR. El subjecte
d'aquesta forma verbal és doble, ja que , d'una banda, tenim el sintagma en nominatiu RL-�(OOKQH� i, d'una
altra, coordinat copulativament mitjançant la conjunció NDL� un segon sintagma, del qual només és explícit
un genitiu partitiu �WZ
Q EDUEDYUZQ), ja que la forma pronominal en nominatiu (R̂VRL) a la que
WZ
Q EDUEDYUZQ determina estaria sobreentesa. Aquest nominatiu el·líptic és l'antecedent de dues oracions
de relatiu introduïdes respectivament per les formes pronominals relatives RL^ i R^VRL, entre elles
coordinades per la correlació WH ��� NDL�  [També es pot entendre que coordinades, copulativament
mitjançant la conjunció NDL�, al sintagma subjecte RL-�(OOKQH�,  hi ha dues oracions de relatiu
substantivades, introduïdes, respectivament, pels pronoms RL^ i R^VRL, entre elles coordinades per la
correlació WH ��� NDL�, el genitiu partitiu, complement del nom, dels respectius pronoms RL^ i R^VRL, apareix
en posició de prolepsi, és a dir, abans de la forma relativa que introdueix l'oració subordinada].
A l'oració principal hi ha també un complement circumstancial de temps (WR� SDYODL) i un complement
circumstancial de direcció (SUR�� OK�VWHLYDQ).
La primera de les oracions de relatiu (RL̂ WH HMQ WK
� KMSHLYUZ� SDUDTDODYVVLRL), presenta el verb el·líptic i
cal, doncs, suposar que es tracta del verb copulatiu HLMPLY. Aquesta oració està formada pel subjecte (oî), un
atribut (SDUDTDODYVVLRL) i un complement circumstancial de lloc HMQ WK
� KMSHLYUZ�).
La segona de les oracions de relatiu (R̂VRL QKYVRX� HL?FRQ) està formada pel verb (HL?FRQ), el subjecte
(R^VRL, relatiu quantitatiu) i un complement directe (QKYVRX�).

3. Indiqueu al quadernet de respostes a quina d’aquestes paraules correspon l’anàlisi morfològica següent:
[1 punt]
EDVLOHYD� K_NHQ� SDUDOLYD�� SDYQWZQ� VZYPDVLQ

a) genitiu singular, substantiu femení: SDUDOLYD�
b) datiu plural, substantiu neutre: VZYPDVLQ
c) 3ª persona singular, imperfet indicatiu, veu activa: K_NHQ
d) acusatiu singular, substantiu masculí: EDVLOHYD
e) genitiu plural neutre: SDYQWZQ

4. Digueu una o dues paraules en català o castellà formades a partir de les paraules gregues donades. [2
punts]

Ex. PLNURY�: microbiologia, microbús
a) SUZ
WR�: protozous, prototip
b) K- SRYOL�: polític, políticament
c) R- GK
PR�: endèmic, demagog
d) R- ORYJR�: lògica, geologia
e) K- U-LY�: rinitis, rinoplàstia
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5. Llegiu el text següent i respongueu les qüestions plantejades: [2 punts]

• Aquest text fa referència a una obra de la literatura grega. Saps quina és i a quin autor és atribuïda?
El text de Llucià es refereix a l'Odissea. Aquesta obra és un poema èpic que explica el retorn de l'heroi
Ulisses des de Troia fins al seu palau, a Ítaca, i com la Ilíada, fou atribuïda a Homer.
• Explica l'episodi del qual tracta aquí Llucià.
En el camí de retorn cap a Ítaca, Ulisses, arriba en una illa on habita un ferèstec Ciclop, un gegant d'un sol
ull, fill de Posidó. El Ciclop fa presoners Ulisses i els seus compnays i l'astut heroi s'empesca una
estratègia per poder escapar. De primer emborratxa el Ciclop donant-li de beure una beguda que el Ciclop
desconeixia: vi, que aquí representa la civilització, el conreu, enfront de la vida primitiva del salvatge
gegant, que es dedica al pastoreig i només viu dels aliments que, espontània, li proporciona la natura.
Ulisses, quan el Ciclop queda emdormiscat pels efectes del vi, l'orba del seu únic ull i aleshores fa que els
seus companys es lliguin al ventre de les ovelles que cada dia surten de la cova del gegant per pasturar.
D'aquesta manera aconseguiran també ells sortir d'allí.
• Per què et sembla que aquí Posidó diu d'Ulisses que no és gaire valent?
Posidó es refereix, sens dubte, al caràcter arterós de l'heroi, el qual precisament pot suplir la valentia,
considerada en termes heroics, per l'astúcia i per l'enginy que mostra i demostra en les més variades
situacions per tal de sortir airós i victoriós dels seus neguits i dificultats. Per això Ulisses és l'heroi de la
"metis", de les mil cares, variable, segons les circumstàncies.


