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SÈRIE 2 
 

La prova consta de 5 exercicis. Els exercicis 1 (Traducció) i 2 (Sintaxi) són 
comuns a les dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (Morfologia), 4 
(Etimologia i lèxic) i 5 (Cultura), cal triar una de les dues opcions A o B (la 
mateixa per a tots tres). 
 
 

1. Exercici de traducció       [3 punts] 
 
Plutarc, Vida de Pèricles 3.1. L’autor explica qui van ser els pares i l’avi de Pèricles i 
les importants gestes polítiques d'aquest. 

Ξάνθιππος γὰρ ὁ νικήσας ἐν Μυκάλῃ τοὺς βασιλέως στρατηγούς 
ἔγημεν Ἀγαρίστην Κλεισθένους ἔγγονον, ὃς ἐξήλασε Πεισιστρατίδας 
καὶ κατέλυσε τὴν τυραννίδα γενναίως καὶ νόμους ἔθετο καὶ 
πολιτείαν. 
 
ἔθετο:  3a del singular de l’aorist de τίθημι 
ὁ Ξάνθιππος, -ou = Xàntip 
ἡ Μυκάλη, -ης = Micale 
ἡ Ἀγαρίστη, -ης = Agarista 
ὁ Κλεισθένης, -ους = Clístenes 
οἱ Πεισιστρατίδαι, -ῶν = Pisistràtides 
 
 
 
Traducció  
 
Xàntip, el que va vèncer a Mícale els generals del rei, va prendre per esposa 
Agarista, néta de Clístenes, el qual va expulsar els Pisistràtides, va abolir la tirania 
noblement, i va establir lleis i una constitució. 
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2. Exercici de sintaxi       [2 punts] 
 
a) Analitzeu sintàcticament tots els elements de la següent construcció i digueu 
quina funció fa respecte de l’oració principal: 
 
ὁ νικήσας ἐν Μυκάλῃ τοὺς βασιλέως στρατηγούς 
 
Es tracta d’una construcció de participi atributiu substantivat, amb funció 
d’aposició explicativa del subjecte, Ξάνθιππος. El nucli és el sintagma nominal 
format per l’article ὁ i el participi d’aorist νικήσας. Aquest té un complement 
circumstancial de lloc, el sintagma preposicional amb datiu ἐν Μυκάλῃ, i un 
complement directe en acusatiu, τοὺς στρατηγούς, complementat al seu torn pel 
genitiu βασιλέως. 
 
 
 
b) Responeu les següents qüestions a propòsit del mot ὃς: 
 

• Quina paraula és el seu antecedent? Κλεισθένους 
 
• Quin tipus d’oració introdueix? Una oració subordinada de relatiu 
 
• Quina funció fa en aquesta oració que introdueix? Fa funció de Subjecte 
 
• Quin és el verb, o verbs, d'aquesta oració? ἐξήλασε, κατέλυσε i ἔθετο. 
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Opció A 
 
3. Exercici de morfologia       [1 punt] 
Escriviu cada una de les formes següents del verb νομίζω al costat de l’anàlisi 
morfològica que li correspongui: 

ἐνομίζοντο, νομίζοντες, νομίζονται, νομίσονται, ἐνομίσαντο 
 

a) 3a. persona plural, present d'indicatiu, veu mitja o passiva : νομίζονται 
b) 3a. persona plural, aorist d'indicatiu, veu mitja : ἐνομίσαντο 
c) nominatiu plural masculí, participi present, veu activa : νομίζοντες 
d) 3a. persona plural, imperfet, veu mitja o passiva: ἐνομίζοντο 
e) 3a. persona plural, futur d'indicatiu, veu mitja: νομίσονται 
 
 
4. Exercici d’etimologia i lèxic      [2 punts] 
Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de les següents paraules 
gregues: 
Ex. ὁ λόγος  :  lògica, filologia 
 

ὁ λίθος  litografia, paleolític 
 
ὁ παῖς  pedagogia, pediatre 
 
ὁ δεσπότης despotisme, despòtic 
 
φαίνω  fenomen, epifania 
 
γλυκύς  glucosa, hipoglucèmia 
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5. Exercici de cultura  [les respostes incorrectes descompten] [2 punts] 
 
Llegiu el següent text d’ Èdip rei de Sòfocles, i responeu amb un redactat que inclogui les 
qüestions plantejades (200-300 paraules):  

 
Tirèsies: 
Encara que siguis el tirà, almenys hem de ser iguals  
per a replicar igual, que això també jo ho puc fer. 
Que no visc jo com a esclau teu sinó de Febus,  
així que no figuro com a seguidor de Creont. 
Dic, ja que em vas insultar dient-me cec, 
que tu encara que hi vegis bé no veus en quin grau del mal estàs, 
ni on vius, ni en companyia de qui vius.  
Saps potser de qui ets fill?  És més, se t’escapa que ets odiós 
als teus, els de sota i els d’aquí dalt sobre terra,  
i cenyint-te d’ambdós costats, per mare i per pare,  
la maledicció de terrible peu t’ha de fer fora un dia d’aquesta terra, 
a tu, que ara hi veus dretament, però després foscor. 
Al teu crit, quin port no et respondrà la veu     
aviat, quin Citeró, quan descobreixis  
les noces amb què  vas arribar a aquestes cases 
com a port mal abrigat havent tingut bona travessia? 
No t’adones de multitud d’altres mals 
que t’igualaran a tu amb els teus fills. 

(traducció de Felip Osanz) 
[adaptat] 

 
 

• Qui és el personatge que parla? A qui parla? Per què li diu “tirà” i de quina terra ho és? 
Qui és Febus? Qui és Creont? 

• En aquests versos es fa referència a una maledicció. En què consisteix? S'acomplirà? 
• És responsable l’heroi de la tragèdia del seu destí? Expliqueu-ho. 

 
El personatge que parla, Tirèsies, és un endeví al qual fa cridar Èdip per 
descobrir el culpable de la mort de Laios. Les paraules que hem llegit les 
dirigeix al propi Èdip, al qual anomena tirà perquè és qui regna a Tebes 
després de la mort de Laios, i després que hagi alliberat la ciutat de l’Esfinx. 
Tirèsies li diu que és esclau de Febus perquè és endeví, i per tant, sacerdot 
d’Apol·lo, l’altre nom amb que és anomenat el déu de l’endevinació. Això 
ho afirma en contra de l’acusació que sigui seguidor de Creont, el cunyat 
d’Èdip, i presumpte usurpador del poder segons la malfiança d’Èdip. 
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La maledicció a què fa referència Tirèsies és aquella segons la qual Èdip 
havia de matar el seu pare i casar-se amb la seva mare, oracle que havia 
rebut Laios quan va néixer el seu fill, i que efectivament s’ha acomplert. 
Com a conseqüència, també s’acomplirà la maledicció feta per Èdip al 
culpable de la mort de Laios, el qual haurà de morir o ser exiliat. 
Efectivament és el destí que espera a l’heroi quan s’aclareixi tota la veritat.  
La tragèdia de Sòfocles deixa ben palès que l’heroi tràgic és víctima del 
destí, i que poc té a fer per canviar-lo. Malgrat els esforços propis i els 
d’altres personatges per evitar-ho, els oracles es realitzen, de manera que 
difícilment es pot responsabilitzar Èdip de la seva dissort. 
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Opció B 
 
3. Exercici de morfologia       [1 punt] 
Escriviu cada paraula de les següents al costat de l’anàlisi morfològica que li 
correspongui: 
φιλίας, φιλεῖς, ἐφίλησας, φιλήσειν, φιλῶν 
 
a) nominatiu singular masculí, participi present, veu activa: φιλῶν 
 
b) infinitiu futur, veu activa: φιλήσειν 
 
c) genitiu singular, substantiu femení: φιλίας 
 
d) 2ª persona del singular, present d’indicatiu, veu activa: φιλεῖς 
 
e) 2ª persona del singular, aorist d’indicatiu, veu activa: ἐφίλησας 
 
 
4. Exercici d’etimologia i lèxic      [2 punts] 
Escriviu la paraula grega de la qual deriven els següents mots en català, tenint en 
compte la categoria gramatical indicada entre parèntesi.  
Ex. lògica, filologia (substantiu) ὁ λόγος 
 

orografia, orogènesi (substantiu):  ὄρος -ους 
 
genealogia, Eugènia (substantiu o verb) γένος, ους / γεννάω 
 
pentagrama, gramàtica (substantiu)  γράμμα, -ατος 
 
estratègia, estratagema (substantiu o verb) στρατηγός-οῦ /σρατηγέω 
 
epíleg, epitafi (preposició)   ἐπί 
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5. Exercici de cultura [les respostes incorrectes descompten]  [2 punts] 
 
Marqueu a la casella corresponent si les següents afirmacions són vertaderes o falses. 
 

 vertader fals 

Odisseu va arribar a Ítaca, procedent del regne dels feacis, 
acompanyat pels guardes del rei Alcínous, i va ser rebut 
amb tots els honors. 

 X 

Grècia, al segle V aC, era un regne format per diversos 
territoris, molts d’ells insulars, i la seva capital era Atenes, 
on hi vivia el rei. 

 X 

Èdip, rei de Tebes, va engendrar quatre fills -dos nois i dues 
noies- amb la que era la seva mare Jocasta: aquest incest 
marca l’esdevenidor tràgic de la nissaga. 

X  

A la Ilíada d’Homer, Agamèmnon mor a Troia, assassinat 
per Briseida.  X 

Les tragèdies gregues són unes composicions literàries en 
vers que es representaven als teatres, en el marc de festivals 
religiosos en honor del déu Dionís. 

X  
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SÈRIE 1 
 

La prova consta de 5 exercicis. Els exercicis 1 (Traducció) i 2 (Sintaxi) són 
comuns a les dues opcions. En canvi, per als exercicis 3 (Morfologia), 4 
(Etimologia i lèxic) i 5 (Cultura), cal triar una de les dues opcions A o B (la 
mateixa per a tots tres). 
 
 

1. Exercici de traducció       [3 punts] 
Llucià, Relats verídics 1.10: Descobriment d’una terra estranya. 
 
Cap al migdia ja no es veia l’illa però tot d’una, al voltant de la nau, es va formar una 
gran fumera, que la va aixecar en l’aire uns tres-cents estadis, i ja no tocava el mar 
sinó que el vent bufava contra les veles i l’arrossegava, suspesa en el cel, tot inflant-li 
la lona. Ἑπτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ 
καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν 
καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην· ens hi vàrem acostar, 
vam tirar l’àncora i vam baixar del vaixell; mentre l’exploràvem vam descobrir que 
l’indret estava habitat i conreat.  
 
ἀεροδρομέω-ῶ : córrer a través de l’aire 
καθοράω-ῶ : veure (des de dalt) 
 
Traducció 
 
Després de córrer a través de l’aire durant set dies i les mateixes nits, al vuitè 
veiem des de dalt una terra gran al cel, com una illa, brillant i esfèrica, i 
il·luminada  per una gran llum. 
 
2. Exercici de sintaxi       [2 punts] 
 
a) Quina de les següents afirmacions és certa? 
 

El text en grec està format per 
• una oració principal i un genitiu absolut 
• dues oracions coordinades 
• una oració principal i una oració subordinada adverbial temporal 
• una sola oració  
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b) Al text hi ha 2 participis 
 

• Quins són? 
 
ἀεροδρομήσαντες, καταλαμπομένην 

 
 

• Amb quina paraula concerta cadascun? 
 

El primer amb el subjecte ("nosaltres"), i el segon amb el complement 
directe γῆν. 

 
 
 

• Quins complements porta cadascun? 
ἀεροδρομήσαντες: El complement circumstancial de temps (acusatiu 
d’extensió) Ἑπτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας. 
καταλαμπομένην: El complement agent, o circumstancial de manera en 
datiu φωτὶ μεγάλῳ. 
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Opció A 
 
3. Exercici de morfologia       [1 punt] 
Totes les paraules de la llista següent estàn en genitiu singular, llevat de dues. 
Subratlleu-les. 
 
Ἀμαζόνος     θυγατρός 
 
Ἄρεως     ποταμοῦ 
 
εὐψυχίᾳ     ἀνδρός 
 
φύσεως     γυναικός 
 
νῆσος     βασιλέως 
 
 
4. Exercici d’etimologia i lèxic      [2 punts] 
Escriviu la paraula grega de la qual deriven els següents mots en català, tenint en 
compte la categoria gramatical indicada entre parèntesi.  
Ex. lògica, filologia (substantiu) ὁ λόγος 
 

cefalòpode, trípode (substantiu):   πούς, ποδός 
 
periscopi, artroscòpia (verb):  σκοπέω 
 
geriatria, gerontocràcia (substantiu):  γέρων, γέροντος 
 
endogàmia, poligàmia (verb):   γαμέω 
 
liti, paleolític (substantiu)   λίθος, -ου 
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5. Exercici de cultura [les respostes incorrectes descompten]  [2 punts] 
Marqueu la resposta correcta  
 

• Quin dels següents títols correspon a una de les comèdies gregues que ens 
han pervingut? 

a) Lisístrata           
b) Andròmaca          

c) Hèlena           
d) Hècuba           

 
• Quan parlem d’oratòria ens referim a 
a) una forma que els grecs tenien de fer pregàries als déus    
b) discursos, normalment polítics o judicials      

c) les parts parlades de la tragèdia però no de la comèdia    
d) els relats de les aventures d’Odisseu       
 
• El gènere literari al qual pertanyen la Ilíada i l’Odissea s’anomena 
a) novel·la           
b) poesia dramàtica          

c) poesia èpica          
d) poesia lírica          

 
• Els Núvols és una obra dramàtica escrita per 
a) Herodot           
b) Aristòfanes          

c) Sòfocles           
d) Eurípides           

 
• La parella Hècuba – Hèlena està formada per 
a) dues germanes          
b) mare i filla          

c) àvia i néta           
d) cap de les respostes anteriors        
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Opció B 
 
3. Exercici de morfologia       [1 punt] 
Marqueu a la casella corresponent si cadascuna de les següents descripcions de les 
formes donades és vertadera o falsa: 
 

FORMA DESCRIPCIÓ VERTA-
DER FALS 

φιλεῖ 2ª persona del singular, present d’indicatiu, 
veu mitjana X  

πᾶσι datiu plural de ὁ παῖς 
 X 

εἰπέ imperatiu aorist de λέγω 
X  

ἡμᾶς pronom personal de primera persona del 
plural X  

ναύτης substantiu de la 1ª declinació 
X  

 
 
4. Exercici d’etimologia i lèxic      [2 punts] 
Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de les següents paraules 
gregues: 
Ex. ὁ λόγος  :  lògica, filologia 
 

ἡ ἡμέρα  hemeroteca, efemèride 
 
ἡ θάλασσα talassocràcia, talassoteràpia 
 
τὸ ὄνομα  onomatopeia, onomàstica 
 
πολύς  poliesportiu, políglota 
 
πρῶτος  prototip, protagonista 
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5. Exercici de cultura [les respostes incorrectes descompten]  [2 punts] 
 
Marqueu la resposta correcta 

• A la guerra del Peloponès es van enfrontar totes les ciutats gregues 
agrupades en dos bàndols. Quins? 
a) Grecs i perses          
b) Tebans i corintis        

c) Grecs i romans        
d) Atenesos i espartans       
 

• A l'oracle de Delfos els consultants obtenien una resposta del déu 
a) Zeus, a través del moviment de les fulles 
    d'una alzina sagrada        
b) Posidó, a través del soroll que feia l'aigua  
    del mar en topar contra les roques      
c) Apol·lo, a través de les frases enigmàtiques 
    que pronunciava la Pítia en trànsit     

d) Hades, a través d'un somni profètic     
 

• A l'obra Els Núvols d'Aristòfanes 
a) un pare envia el seu fill a l'escola de Sòcrates 
    per tal que aprengui a defugir els acreedors    
b) una jove enterra el seu germà mort en combat, 
    malgrat la prohibició expressa del rei     
c) un rei s'assabenta que, ignorant-ho, ha matat  
    el seu pare i s'ha casat amb la seva mare     
d) les dones de tota Grècia fan una vaga de sexe 
     per obligar als homes a acabar la guerra     
 

• La ciutat grega d'Emporion és una fundació dels 
a) romans         

b) foceus massaliotes        
c) cartaginesos         
d) espartans         
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• Quina de les següents afirmacions sobre el déu Ares és correcta? 
a) Fill de Zeus i Hera, i déu de la guerra sanguinària   
b) Fill de Zeus i Leto, i déu de les arts i de  
    l'endevinació         
c) Fill de Zeus i Metis, í déu de la saviesa     
d) Fill de Zeus i Demèter, i déu de la guerra  
     sanguinària         

 


