
 

Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Llatí II 
Model 2 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 
Derrota dels cònsols M. Manli i Q. Cepió a la guerra contra Jugurta 
Dum bellum in Numidia contra Iugurtham geritur, Romani consules M. Manlius et Q. 

Caepio1 a Cimbris et Teutonis uicti sunt iuxta flumen Rhodanum ingenti internicione; 

etiam castra sua et magnam partem exercitus perdiderunt. Timor Romae grandis fuit. 

Ergo Marius post uictoriam Iugurthinam secundo consul est factus.  
 

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 5, 1 
Nota: 
1. Caepio, -onis: Cepió 
 
 
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. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: homo, gratia, ars, oculus, timeo. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
persona non grata, de facto, mutatis mutandis, per saecula saeculorum, placebo 
 

a) El Govern deroga ________________ la llei de memòria deixant-la sense fons 
en els pressuposts generals. 

b) Per induir l’efecte ____________ cal entendre que estàs rebent un tractament 
que en teoria t’ha de curar, i l’expectativa de curació fa que el cos ja posi en 
marxa mecanismes que promouen la curació. 

c) El darrer càstig per al Barça ha estat prohibir el fitxatge de jugadors adults fins al 
juny de 2015 i el de nens estrangers ________________. 

d) Les autoritats d’Azerbaidjan han declarat ________________  la soprano 
espanyola Montserrat Caballé per visitar dimarts l’enclavament separatista 
armeni de Nagorno-Karabakh. 

e) ________________, els Estats Units han demanat a Alemanya que faci el mateix 
que ja han obtingut de la Xina, és a dir, prestar més atenció al consum del mercat 
interior. 

 
4. La historiografia llatina. Cèsar. (1 punt) 
5. Comentau l’episodi d’Aretusa. (1 punt)  



 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
Escipió avança amb les seves tropes i assetja els homes de Cèsar 
 

Scipio interim, profectus1 cum his copiis quas paulo ante demonstrauimus, Vticae 

grandi praesidio relicto, primum Hadrumeti castra ponit. Deinde, noctu itinere facto, 

cum Labieni2 et Petrei copiis coniungit. Equitatus interim eorum circum Caesaris 

munitiones uagabant atque eos qui extra uallum progressi erant3, excipiebant. 

 
[Cèsar], De bello Africo 24 

Notes: 
1. Vegeu proficiscor 
2. Labienus, -i: Labiè 
3. Vegeu progredior 
 
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. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: uita, mensis, multus, uideo, nouus. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
persona non grata, de facto, mutatis mutandis, per saecula saeculorum, placebo 
 

a) El Govern deroga ________________ la llei de memòria deixant-la sense fons 
en els pressuposts generals. 

b) Per induir l’efecte ____________ cal entendre que estàs rebent un tractament 
que en teoria t’ha de curar, i l’expectativa de curació fa que el cos ja posi en 
marxa mecanismes que promouen la curació. 

c) El darrer càstig per al Barça ha estat prohibir el fitxatge de jugadors adults fins al 
juny de 2015 i el de nens estrangers ________________. 

d) Les autoritats d’Azerbaidjan han declarat ________________ la soprano 
espanyola Montserrat Caballé per haver visitat dimarts l’enclavament separatista 
armeni de Nagorno-Karabakh. 

e) ________________, els Estats Units han demanat a Alemanya que faci el mateix 
que ja han obtingut de la Xina, és a dir, prestar més atenció al consum del mercat 
interior. 

 
4. La poesia lírica llatina. Horaci. (1 punt) 
5. Comentau l’episodi de Sèmele. (1 punt)  


