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Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
 
OPCIÓ A 
 
Les corones militars 
 
Militares coronae multae, uariae sunt. ‘Triumphales’ coronae sunt aureae, quae 
imperatoribus ob honorem triumphi mittuntur. Haec antiquitus e lauru erant. Id uulgo 
dicitur “aurum coronarium”. ‘Obsidionalis’ est ea quam ii, qui liberati obsidione sunt, 
dant ei duci, qui liberauit. ‘Ciuica’ corona appellatur, quam ciuis ciui dat. 
 
Qüestions obligatòries 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el fragment (3 p.) 
2. Traducció (3 p.) 

 
 
 

Qüestions optatives (se n’han de contestar 4) 
 
1. Declina is dux en singular i plural (1 p.) 
2. Present i plusquamperfet de subjuntiu actius de seruatus est (1 p.) 
3. Comenta l’episodi de Dèdal i Ícar (1 p.) 
4. Escriu dos derivats de gens, pater, mater, miles, nauigo (1 p.) 
5. Omple els buits amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1p.) 

placet, numerus clausus, rictus, per capita, a posteriori 

 

Té un __________________ molt desagradable. 
Ho vàrem saber __________________ 
La renda __________________ és molt elevada 
Enguany no hi ha __________________ en cap assignatura 
L’advocat ha obtingut el __________________ 
 
6. Comenta la concordança i la funció dels pronoms relatius que hi ha al text (1 p.) 
 



 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
Els legats duen la resposta de l’oracle 
 
Cetera bella maximeque Veiens incerti exitus erant. Iamque Romani, desperata ope 
humana, fata et deos spectabant, cum legati ab Delphis uenerunt, sortem oraculi 
adferentes congruentem responso captiui uatis: «Romane, aquam Albanam caue lacu 
contineri; emissam per agros rigabis dissipatamque riuis exstingues». 
 
Veiens,-ntis = de Veïs 
Delphi,-orum = Delfos 
 
Qüestions obligatòries 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el fragment (3 p.) 
2. Traducció (3 p.) 
 
 
 
Qüestions optatives (se n’han de contestar 4) 
 
1. Declina captiuus uates en singular i plural (1 p.) 
2. Plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu actius de rigabis (1 p.) 
3. Comenta l’episodi de la Sibil·la (1 p.) 
4. Escriu dos derivats de fatum, captiuus, ager, medicus, ciuis (1 p.) 
5. Omple els buits amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1 p.)  
 

placet, numerus clausus, rictus, per capita, a posteriori 

 

Té un __________________ molt desagradable. 
Ho vàrem saber __________________ 
La renda __________________ és molt elevada 
Enguany no hi ha __________________ en cap assignatura 
L’advocat ha obtingut el __________________ 
 
6. Explica la diferència que hi ha entre participi concertat i ablatiu absolut (1 p.) 


