
 

Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Grec II 
Model 3 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
 
OPCIÓ A 
 
Zeus i els regals de la serp 

Τοῦ ∆ιὸς γάµους ποιοῦντος, πάντα τὰ ζῷα ἤνεγκαν1 δῶρα. Ὄφις δὲ ἕρπων, ῥόδον 

λαβὼν ἐν τῷ στόµατι, ἀνέβη1.  Ἰδὼν2 δὲ αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἔφη· "Τῶν ἄλλων πάντων τὰ 

δῶρα λαµβάνω, ἀπὸ δὲ τοῦ σοῦ στόµατος οὐ λαµβάνω".  

Isop, Faules CCXXII 
 

Notes: 
1. ἤνεγκαν: aorist de φέρω 
2. ἀνέβη: aorist d’indicatiu de ἀναβαίνω “va pujar” (a la tribuna, davant Zeus) 
3. Ἰδὼν: participi d’aorist de ὁράω 
 
 

Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

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

 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents: φόβος, πνεῦµα, 

ἕτερος, εὖ, µέγας. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: hepatòleg, polígam, paleografia, 

hidrofòbia, trípode. (1 punt) 

4. Homer. L'Odissea. (1 punt) 

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



 

 

 

 
OPCIÓ B 
 
 
Els grecs es troben abatuts lluny de la seva pàtria 
 
Ὀλίγοι µὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ 

τὰ ὅπλα1 πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο2 οὐ δυνάµενοι καθεύδειν3 

ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων. 

Xenofont, Anàbasi 3, 1, 3 
 

 
Notes: 
1. “campament” 
2. “ajeure’s” 
3. “dormir” 
 
 
Qüestions obligatòries: 

 

1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 

 

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

 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules següents: χρόνος, παῖς, 

οἶνος, πᾶς, σοφός. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: rinoscòpia, policèfal, dípter, 

taquígraf, cosmopolita. (1 punt) 

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

5. Mitologia: Teseu i el Minotaure. (1 punt) 

 

 

 


