
 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Grec II 
Model 3 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
OPCIÓ A 
 

Medea mata el seu germà per tal de distreure els seus perseguidors 

    

Αἰήτης δὲ ὥρµησε τὴν ναῦν διώκειν. Μήδεια τὸν ἀδελφὸν φονεύει καὶ κατὰ 

τοῦ βυθοῦ ῥίπτει. συναθροίζων δὲ Αἰήτης τὰ τοῦ παιδὸς µέλη τῆς διώξεως 

ὑστέρησε· ὑποστρέψας καὶ τὰ τοῦ παιδὸς µέλη θάψας, τὸν τόπον 

προσηγόρευσε Τόµους. 

Apol·lodor, Biblioteca 1, 9, 24 
 
Notes: 
Αἰήτης, -ου: cat. i cast. Eetes 
Μήδεια, -ας: cat. i cast. Medea 
Τόµος, -ου: cat. Tomes; cast. Tomos 
 
 
Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

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

 

3. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text. (2 punts) 

4. Etimologia i derivats: (2 punts) 

a) Explicau el significat i l'etimologia dels mots cefalàlgia, terapèutic, ortopèdia, 

litografia. 

b) Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents i explicau-ne 

el significat: παῖς, µορφή, ἡµέρα, θήκη. 

5. Literatura: La Ilíada. (2 punts) 

6. Mitologia: Els amors de Zeus: Europa, Leda, Alcmena. (2 punts)



 

 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
L'expedició recorre terrenys desèrtics. Manera de viure dels seus habitants  
 
ἐν τούτοις τοῖς σταθµοῖς πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιµοῦ· οὐ γὰρ ἦν 

χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον· οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν 

ποταµὸν ὀρύττοντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράζοντες 

σῖτον ἔζων.  

Xenofont, L'expedició dels deu mil 1, 5, 5 
 
Notes: 
σταθµοῖς: “etapes” 
ἀπώλετο: 3a pers. sing. aorist de ἀπόλλυµι 
Βαβυλών, -ῶνος: Babilònia 
ἔζων: vegeu ζάω 
 
 
Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

Qüestions per escollir (se n'han de contestar dues): 

 

3. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text. (2 punts) 

4. Etimologia i derivats: (2 punts) 

a) Explicau el significat i l'etimologia dels mots poliglot, gerontocràcia, 

cronologia, biografia. 

b) Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents i explicau-ne 

el significat: λίθος, ἄνθρωπος, βιβλίον, ἵππος.  

5. Literatura: La historiografia grega. Heròdot i Tucídides. (2 punts) 

6. Mitologia: El mite d'Èdip. (2 punts) 

 


