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Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
OPCIÓ A 
 

Euristeu mana a Hèracles netejar els estables d'Augias         

    

ἐπέταξεν αὐτῷ τῶν Αὐγείου βοσκηµάτων ἐν ἡµέρᾳ µιᾷ µόνον ἐκφορῆσαι τὴν 

ὄνθον. ἦν δὲ ὁ Αὐγείας βασιλεὺς Ἤλιδος, πολλὰς δὲ εἶχε ποίµνας. τούτῳ 

προσελθὼν Ἡρακλῆς ἔφασκε µιᾷ ἡµέρᾳ τὴν ὄνθον ἐκφορήσειν, εἰ δώσει τὴν 

δεκάτην αὐτῷ τῶν βοσκηµάτων. 

    

Apol·lodor, Biblioteca 2, 5, 5                           
 
Notes: 
ἐπέταξεν: vegeu ἐπιτάσσω  
Αὐγείας, -ου: cat. Augias; cast. Augías 

ὄνθον: substantiu femení en aquest text 
 
 
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 pediatre, simbiosi, hipopòtam, 

teocràcia. 

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

el significat: λόγος, γυνή, µέτρον, θερµός. 

5. Literatura: La comèdia grega. Aristòfanes. (2 punts) 

6. Mitologia: El mite de Prometeu. (2 punts) 



 

 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
 
El déu Pan explica al seu pare, Hermes, detalls de la seva vida 
 
 
οὐ καταισχυνῶ σε, ὦ πάτερ. µουσικός τε γάρ εἰµι καὶ ὁ ∆ιόνυσος οὐδὲν ἐµοῦ 

ἄνευ ποιεῖν δύναται, ἀλλὰ ἑταῖρον πεποίηταί µε, καὶ ἡγοῦµαι αὐτῷ τοῦ 

χοροῦ· πρῴην δὲ καὶ  Ἀθηναίοις συµµαχήσας οὕτως ἠρίστευσα Μαραθῶνι. 

 
Llucià, Diàlegs dels déus 22, 3 

 
 
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 sintaxi, oligarquia, polèmica, 

diàleg. 

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

el significat: κράτος, πάθος, νόµος, γέρων. 

5. Literatura: La tragèdia grega. Sòfocles. (2 punts) 

6. Mitologia: El mite de Teseu i el minotaure. (2 punts) 

 

 

 


