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Grec II 
Model 1 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 

Faula del llop i el cabrit que era dins la casa        

    

Ἔριφος ἐπί τινος δώµατος ἐστώς, ἐπειδὴ λύκον παριόντα1 εἶδεν, ἐλοιδόρει αὐτόν. Ὁ 

δὲ λύκος ἔφη· “Οὐ σύ µε λοιδορεῖς, ἀλλ’ ὁ τόπος.” ὁ µῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις καὶ ὁ 

τόπος καὶ ὁ καιρὸς δίδωσι τὸ θράσος κατὰ2 τὼν ἀµεινόνων. 

Isop, Faules XCVIII 
 

1. παριόντα: participi de present de πάρειµι [inf. παριέναι] 
2. κατὰ: davant, enfront de 
 
 
Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

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

 

1. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text. (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents i explicau-ne el 

significat: γῆ, κόσµος, θεραπεία, δέρµα, θάνατος. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: fotofòbia, monòlit, nefròleg, 

ortografia, analgèsic. (1 punt) 

4. El teatre grec. Eurípides. (1 punt) 

5. Mitologia: la deessa Atena. (1 punt) 



 

 

 

 
OPCIÓ B 
 
 
Tigranes arriba amb els seus homes mentre Cir consulta els presagis 
 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τε ὁ Τιγράνης1 παρῆν2 συνεσκευασµένος3 καὶ ἱππεῖς συνελέγοντο αὐτῷ 

καὶ τοξόται καὶ πελτασταὶ. Ὁ δὲ Κῦρος ἐθύετο· ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν αὐτῷ, 

συνεκάλεσε τούς τε τῶν Περσῶν4 ἡγεµόνας καὶ τοὺς τῶν Μήδων5.  

 
Xenofont, Ciropèdia 3, 2, 3 

 
Notes: 
1. Τιγράνης, -ου: cat. i cast. Tigranes 
2. παρῆν: imperfet de πάρειµι [inf. παρεῖναι] 
3. συνεσκευασµένος: participi de perfet de συσκευάζω 
4. Πέρσης, -ου: els perses 
5. Μῆδος, -ου: els medes 
 
Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text (3 punts) 

2. Traducció (3 punts) 

 

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

 

1. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents i explicau-ne el 

significat: ξένος, φῶς, νεκρός, ὁµός, µετά. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: oftalmòleg, autògraf, isòbara, 

clorofil·la, amfibi. (1 punt) 

4. Homer. La Ilíada. (1 punt) 

5. Mitologia: el mite de Prometeu. (1 punt) 

 

 

 


