
 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Llatí II 
Model 2 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
OPCIÓ A 
 
Libó bloqueja el port de Brundisi i realitza operacions contra l'exèrcit de Cèsar   
 
Libo, profectus ab Orico cum classe nauium L, Brundisium uenit insulamque, quae 
contra portum Brundisinum est, occupauit. Hic naues onerarias incendit et unam 
frumento onustam abduxit magnumque nostris terrorem iniecit. Noctu, militibus ac 
sagittariis in terram expositis, praesidium equitum deiecit.  

Cèsar, De bello ciuili 3, 23 
 
Notes: 
Libo, -onis: cat. Libó; cast. Libón (enemic de Cèsar) 
Oricum, -i: cat. Òric; cast. Órico (ciutat i port) 
Brundisium, -i: cat. Brundisi; cast. Brindis (ciutat i port) 
Brundisinus, -a, -um: de Brundisi 
 
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 magnus terror en singular i plural. (1 punt) 
2. Present d'indicatiu i present de subjuntiu passius de: occupauit. (1 punt) 
3. Comenta l’episodi de Pigmalió. (1 punt) 
4. Escriu dos derivats de: magister, bellum, duco, rus, corpus. (1 punt) 
5. Completa les frases amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1 
punt): 
in situ, lapsus, peccata minuta, ex aequo, manu militari 
 
Va anar al lloc dels fets perquè ho volia observar  ________________ 
Ho han volgut imposar  ________________ 
El premi ha estat concedit als dos escriptors  ________________ 
No sé què m'ha passat, no me'n recordava, he tingut un  ________________ 
No t'has de preocupar, això són ________________ 
 
6. Valors de ut. (1 punt)  



 

 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
Numa Pompili pren mesures per calmar els ànims bel·licosos dels romans i 
organitza les institucions religioses 
 
Ac primum agros quos bello Romulus ceperat diuisit ciuibus. Docuit sine depopulatione 
atque praeda eos posse abundare commodis omnibus. Idem Pompilius, auspiciis 
maioribus inuentis, ad pristinum numerum duo augures addidit. Adiunxit praeterea 
flamines Salios uirginesque Vestales, omnesque partes religionis statuit sanctissime.  
 

Ciceró, De republica 2, 26 
 
Notes: 
commodis: vegeu commodum, -i 
Vestalis, -e: de Vesta (uirgo Vestalis: sacerdotessa de Vesta, vestal) 
 
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 omnis pars en singular i plural. (1 punt) 
2. Present d'indicatiu i pretèrit plusquamperfet d'indicatiu actius de: docuit. (1 punt) 
3. Comenta l’episodi de Medea i Jàson. (1 punt) 
4. Escriu dos derivats de forma, teneo, testis, fuga, frons. (1 punt) 
5. Completa les frases amb una de les expressions llatines i explica’n el significat (1 
punt): 
in situ, lapsus, peccata minuta, ex aequo, manu militari 
 
Va anar al lloc dels fets perquè ho volia observar  ________________ 
Ho han volgut imposar  ________________ 
El premi ha estat concedit als dos escriptors  ________________ 
No sé què m'ha passat, no me'n recordava, he tingut un  ________________ 
No t'has de preocupar, això són ________________ 
 
6. Oracions subordinades adverbials finals. (1 punt) 
 


