
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Llatí II 
Model 2 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 

Anníbal sotmet Hispània, situa els seus exèrcits i es dirigeix cap a Roma 
 
Sic Hannibal omnes gentes Hispaniae bello subegit; Saguntum, foederatam ciuitatem, ui 

expugnauit; tres exercitus maximos comparauit. Ex his unum in Africam misit, alterum 

cum Hasdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit. Saltum 

Pyrenaeum transiit1. Cum omnibus incolis conflixit: neminem inuictum2 dimisit.  
 

Corneli Nepos, Hannibal 3 
Notes: 
1. transiit: vegeu transeo 
2. inuictum: “invicte”, “sense vèncer”, “no vençut” 
 
 
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: lumen, mitto, corpus, certus, uerbum. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
tabula rasa, grosso modo, per capita, ad nauseam, modus operandi 
 

a) La renda  ________________a Espanya es va situar en 23.063 euros el 2010. 
b) Els delinqüents no tenen un ________________ concret, poden entrar pels llocs 

menys imaginables o utilitzar elements molt simples per neutralitzar les alarmes. 
c) Algú pot calcular________________ el preu aproximat de les accions de Sacyr i 

Prisa? 
d) Aquest fresc ha estat reproduït________________ per llibres de tots els països 

que estudien aquesta època. 
e) Tot ésser humà comença com una ________________ i és completat per la 

formació d’hàbits, no només morals sinó també tècnics. 
 
4. La historiografia llatina. Cèsar. (1 punt) 
 
5. Comentau l’episodi de Filemó i Baucis. (1 punt) 



 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
 
Les ciutats de Còrdova i Carmona retiren el suport a Varró i es protegeixen 
 
Simul Cordubae1 conuentus2 portas Varroni clausit, custodias uigiliasque in turribus 

muroque disposuit; cohortes duas, quae colonicae3 appellabantur, cum eo4 casu 

uenissent, apud se retinuit. Eisdem diebus Carmonenses5, deductis in arcem oppidi 

tribus cohortibus a Varrone, cohortes eiecerunt portasque praecluserunt.  
 

Cèsar, De bello ciuili 2, 19 
 
Notes: 
1. Corduba, -ae: Còrdova 
2. conuentus, -us 
3. colonicus, -a, -um: “colòniques” 
4. eo: adverbi 
5. Carmonenses, -ium: habitants de Carmona 
 
 
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: dico, uinco, nox, salus, mens. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
tabula rasa, grosso modo, per capita, ad nauseam, modus operandi 
 

a) La renda  ________________a Espanya es va situar en 23.063 euros el 2010. 
b) Els delinqüents no tenen un ________________ concret, poden entrar pels llocs 

menys imaginables o utilitzar elements molt simples per neutralitzar les alarmes. 
c) Algú pot calcular________________ el preu aproximat de les accions de Sacyr i 

Prisa? 
d) Aquest fresc ha estat reproduït________________ per llibres de tots els països 

que estudien aquesta època. 
e) Tot ésser humà comença com una ________________ i és completat per la 

formació d’hàbits, no només morals sinó també tècnics. 
 
4. La poesia èpica llatina. Virgili: l'Eneida. (1 punt) 
 
5. Comentau l’episodi de Sèmele. (1 punt) 


