
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Llatí II 
Model 1 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 
 
Les primeres actuacions de Ròmul després d’haver fundat Roma 
 
Condita ciuitate, quam ex nomine suo Romam uocauit, haec egit: multitudinem 

finitimorum in ciuitatem recepit, centum ex senioribus legit, quos senatores nominauit 

propter senectutem. Tum, cum ipse et populus suus uxores non haberent, inuitauit ad 

spectaculum ludorum uicinas urbi Romae nationes atque earum uirgines rapuit. 
 

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 1, 2 
 
 
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. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: arbiter, teneo, uita, hostis, porto. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
lato sensu, de incognito, in fraganti, sui generis, postdata 
 

a) L’artista hi va assistir  ________________. Ningú no la va reconèixer. 
b) La frase significa això  ________________. 
c) La informació es va afegir com a ________________, perquè alguns signants ja 

havien marxat i no es va poder modificar el text de la carta. 
d) Les han sorpreses  ________________. 
e) El meu germà té un caràcter________________, no podem esperar que tingui 

una reacció normal. 
 
4. La poesia lírica llatina. Catul. (1 punt) 
 
5. Comentau l’episodi de Mides. (1 punt) 



 

 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
Api Claudi mantingué, en la vellesa, l’ànim i l’autoritat 
 
 

Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas Appius1 

regebat et caecus et senex; intentum enim animum habebat nec languescens 

succumbebat senectuti. Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos: 

metuebant serui, uerebantur liberi, eum omnes carum habebant2; uigebant in illa domo 

mos patrius et disciplina.  
  

Ciceró, De senectute 37 
 
Notes: 
1. Appius, -i: cat. Api; cast. Apio 
2. carum habere: estimar, apreciar 
 
 
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. Analitzau morfològicament els mots subratllats del text. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: filius, nutrio, flos, urbs, sentio. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
lato sensu, de incognito, in fraganti, sui generis, postdata 
 

a) L’artista hi va assistir  ________________. Ningú no la va reconèixer. 
b) La frase significa això  ________________. 
c) La informació es va afegir com a ________________, perquè alguns signants ja 

havien marxat i no es va poder modificar el text de la carta. 
d) Les han sorpreses  ________________. 
e) El meu germà té un caràcter________________, no podem esperar que tingui 

una reacció normal. 
 
4. El teatre llatí. Terenci. (1 punt) 
 
5. Comentau l’episodi de Píram i Tisbe. (1 punt) 
 


