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SÈRIE 2 

1. Exercici de traducció 

[3 punts] 

Alexandre va traslladar l’exèrcit des d’Europa cap a Àsia. I ell, tot navegant amb 

seixanta naus cap a la Tròade, va honrar les tombes dels herois. 

2. Exercici de sintaxi 

[2 punts] 

2.1  

a) 

διεβίβασε (subjecte: Ἀλέξανδρος) 

ἐτίμησεν (subjecte: αὐτὸς) 

b) 

τὴν δύναμιν (CD de διεβίβασε) 

τοὺς τάφους τῶν ἡρώων (CD de ἐτίμησεν) 

2.2) 

a)  

ἐκ τῆς Εὐρώπης  

εἰς τὴν Ἀσίαν 

ναυσὶν ἑξήκοντα  

πρὸς τὴν Τρῳάδα  

b) 

ἐκ τῆς Εὐρώπης és de lloc, indicant procedència 

εἰς τὴν Ἀσίαν és de lloc, indicant direcció 

ναυσὶν ἑξήκοντα és d’instrument o de companyia 

πρὸς τὴν Τρῳάδα és de lloc, indicant direcció 

c)  

ἐκ τῆς Εὐρώπης depèn de διεβίβασε 

εἰς τὴν Ἀσίαν depèn de διεβίβασε 

ναυσὶν ἑξήκοντα depèn de καταπλεύσας 

πρὸς τὴν Τρῳάδα depèn de καταπλεύσας 
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3. Exercici de morfologia 

[1 punt] 

Opció A 

ἄνθρωπον - ἀνθρώπων 

no 

μοι - ἡμῖν 

sí 

γένει - γένεσι 

sí 

ὁρῶ - ὁρῶμεν 

sí 

πρώτη - πρῶτα 

no 

Opció B 

ἐβλέψαμεν 

βλέψας 
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4. Exercici d’etimologia i lèxic 

[2 punts] 

Opció A 

τὸ μῖσος 

misogínia, misantrop 

περί 

periscopi, perifèria 

δέκα 

decasíl·lab, decaedre 

ὁ τόπος 

topografia, topònim 

τὸ σῶμα 

psicosomàtic, cromosoma 
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Opció B 

Poligàmia 

Ètim 1 πολύς πολλή πολύ 

Ètim 2γάμος -ου 

Xenòfob 

Ètim 1 ξένος –ου 

Ètim 2 φόβος -ου 

Ortodox 

Ètim 1 ὀρθός -ή -όν 

Ètim 2δόξα -ης 

Epifania 

Ètim 1 ἐπί 

Ètim 2 φαίνω 

Geografia 

Ètim 1 γῆ -ῆς 

Ètim 2 γραφή -ῆς /γράφω 
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5. Exercici de cultura 

[2 punts] 

Opció A 

 Quan Ulisses visita els morts a l’Hades, té ocasió de parlar amb la seva esposa 

Penèlope que li explica el que està succeïnt a Ítaca. 

Fals 

 El pare d’Ulisses, Laertes, en veure que el seu fill no tornava de Troia, i que el 

casal s’anava arruinant per culpa dels pretendents, va marxar d’Ítaca i mai més 

no hi va tornar. 

Fals 

 Nausica és l’esposa del rei Alcínous, de Feàcia, terra on arriba Ulisses i en la 

cort del qual tindrà ocasió d’explicar les seves aventures intentant el retorn a 

Ítaca. 

Fals 

 La maga que converteix en porcs els companys d’Ulisses es diu Circe, viu a 

l’illa d’Eea, i és filla del Sol (Hèlios) 

Vertader 

 A  l’inici  de  l’obra,  mentre l’heroi es troba a Ogígia amb Calipso, els  déus  en  

assemblea  decideixen  que  Ulisses se salvi, a instàncies d’Atena. 

Vertader 

  



 
Pàgina 6 de 6 

Grec 

Proves d’accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació 

5. Exercici de cultura 

[2 punts] 

Opció B 

  

Museu Antic de Berlín 

En el novè any de la Guerra de Troia, una devastadora pesta és llençada pel déu 

Apol·lo contra l’exèrcit aqueu, tot debilitant-lo. Agamèmnon, rei d’Argos i Micenes 

i cabdill dels aqueus, acaba fent cas del consell de la seva cort reial i accedeix a 

retornar l’esclava Criseida al seu pare Crises, sacerdot d’Apol·lo, per tal 

d’apaivagar l’epidèmia. A canvi d’aquest retorn, però, el cap de l’exèrcit hel·lè 

pren com a esclava Briseida, que abans pertanyia a Aquil·les. En conseqüència, 

aquest heroi, rei dels mirmídons, s’enfurisma amb Agamèmnon i decideix 

abandonar el combat, afeblint encara més el bàndol aqueu. Tanmateix, el 

mirmídon Pàtrocle li demana permís i es vesteix amb l’armadura del seu 

company, Aquil·les, i surt a lluitar. Un cop al camp de batalla, emperò, Hèctor, 

príncep de Troia, mata Pàtrocle, confonent-lo amb Aquil·les. Aquest decés 

provoca la ira incontrolable del Pelida, que, de fet, constitueix el tema principal 

del poema homèric de la Ilíada. Aquesta còlera és la que provoca que l’heroi 

torni a lluitar amb l’exèrcit aqueu, tot reforçant-lo. De fet, acaba proposant dur a 

terme un combat cos a cos contra Hèctor. Un cop mort el fill de Príam, Aquil·les 

en malmetrà el cadàver, tot arrossegant-lo al voltant de les muralles de la 

ciutadella troiana. 


