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Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 

Dèdal comet un crim i ha de fugir d’Atenes 

ἦν γὰρ ἀρχιτέκτων ἄριστος καὶ πρῶτος ἀγαλµάτων εὑρετής. οὗτος ἐξ Ἀθηνῶν ἔφυγεν, 

ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως βαλὼν τὸν τῆς ἀδελφῆς Πέρδικος1 υἱὸν Τάλω2, µαθητὴν ὄντα. 

κριθεὶς3 ἐν Ἀρείῳ πάγῳ πρὸς Μίνωα ἔφυγε. καὶ τὸν λαβύρινθον κατεσκεύασεν. 

Apol·lodor, Biblioteca 3, 15, 8                           
 
Notes: 
1. Πέρδιξ, -ικος: cat. Pèrdix; cast. Pérdix 
2. Acusatiu de Τάλως, -ω: cat. Talos; cast. Talo 
3. κριθεὶς: participi aorist passiu de κρίνω, nom. sing. masc. 
 

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: ἀµφί, πόλεµος, σεισµός, σκοπέω, µικρός. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: termòmetre, ortodòncia, autarquia, 

logopèdia, diagnòstic. (1 punt) 

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

5. Mitologia: el mite d’Orfeu. (1 punt) 



 

 

 

 
OPCIÓ B 
 
 
Cir fa un sacrifici que presagia una batalla 
 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῲ Κῦρος µὲν ἔθυε, παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁµοτίµοις πρὸς τὰ 

ἱερὰ παρεῖναι. Ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ θυσία, συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεξεν· «Ἄνδρες, οἱ µὲν 

θεοί µάχην τ᾽ ἔσεσθαι1 προαγγέλλουσι.» 

Xenofont, Ciropèdia 3, 3, 34 

Nota: 
1. Infinitiu futur de εἰµί 
 
 

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: πῦρ, θεός, µόνος, δῆµος, τόπος. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: decàleg, aracnofòbia, estomatòleg, 

eufonia, amorf. (1 punt) 

4. La historiografia grega. Heròdot. (1 punt) 

5. Mitologia: el déu Apol·lo. (1 punt) 

 

 

 


