
 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Llatí II 
Model 3 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
OPCIÓ A 
 
Argueci duu reforços. Pompeu es retira. Indus mor 
 
Insequenti luce Arguetius ex Italia cum equitatu uenit. Is rettulit Saguntinorum signa 
quinque quae ab oppidanis cepit. Ea nocte Pompeius castra sua incendit et ad Cordubam 
uersus iter facere coepit. Rex Indo, qui cum equitatu suas copias adduxerat, a uernaculis 
legionariis exceptus est et interfectus.  

[Cèsar], De bello Hispaniensi 10 
 
Notes: 
insequens, -ntis: "següent" 
Arguetius, -i: cat. Argueci; cast. Arguecio 
Corduba, -ae: Còrdova 
Indo (nom. sing.): cat. Indus; cast. Indo  
interfectus = interfectus est 
 
Qüestions obligatòries: 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 
 
1. Declina sua copia en singular i plural. (1 punt) 
2. Futur imperfet i pretèrit imperfet de subjuntiu actius de: cepit. (1 punt) 
3. Comenta l'episodi de la Sibil· la. (1 punt) 
4. Escriu dos derivats de: manus, pax, natio, mater, uox. (1 punt) 
5. Completa les frases amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1 
punt): 
rara avis, numerus clausus, sine die, a priori, placebo 
 
Aquest medicament no conté cap principi actiu, només és un ______________ 
No hi ha moltes persones com ell, és una  ________________ 
Encara no ho he analitzat, però  ________________ sembla correcte. 
El curs que ve hi haurà  ________________ a totes les carreres. 
No saben quan es farà. Ho han ajornat ________________ 
 
6. Oracions subordinades adverbials causals. (1 punt)  



 

 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
L'estàtua de Diana és retornada a la ciutat de Segesta 
 
Illo tempore Segestanis maxima cum cura haec ipsa Diana, de qua dicimus, redditur; 
reportatur Segestam; in suis antiquis sedibus summa cum gratulatione ciuium reponitur. 
Haec erat posita Segestae in excelsa basi, in qua grandibus litteris P. Africani nomen 
erat incisum. Colebatur a ciuibus, ab omnibus aduenis uisebatur.  
 

Ciceró, In Verrem 2, 4, 74 
Notes: 
Segestani, -orum: els habitants de Segesta 
Segesta, -ae: cat. i cast. Segesta 
Africanus, -i: Africà (Publi Africà) 
 
 
 
Qüestions obligatòries: 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 
 
1. Declina summa gratulatio en singular i plural. (1 punt) 
2. Pretèrit perfet d'indicatiu i pretèrit perfet de subjuntiu actius de: dicimus. (1 punt) 
3. Comenta l’episodi d'Acis, Galatea i Polifem. (1 punt) 
4. Escriu dos derivats de utilis, mors, gratus, moueo, petra. (1 punt) 
5. Completa les frases amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1 
punt): 
rara avis, numerus clausus, sine die, a priori, placebo 
 
Aquest medicament no conté cap principi actiu, només és un ______________ 
No hi ha moltes persones com ell, és una  ________________ 
Encara no ho he analitzat, però  ________________ sembla correcte. 
El curs que ve hi haurà  ________________ a totes les carreres. 
No saben quan es farà. Ho han ajornat ________________ 
 
6. Oracions subordinades substantives. Oracions d'infinitiu. (1 punt) 
 


