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Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 
El mite de Júpiter i Europa 

Europa Argiopes1 et Agenoris filia fuit. Hanc Iuppiter in taurum conuersus a Sidone 

Cretam transportauit et ex ea procreauit Minoem, Sarpedonem2 et Rhadamanthum. 

Huius3 pater Agenor suos filios misit, ut sororem reducerent aut ipsi in suum 

conspectum non redirent. Phoenix in Africam est profectus, ibique remansit. 
 

Higí, Fabulae 178  
Notes: 

1. Genitiu sing. (d’Argiope, Argiopes): cat./cast. Argíope 

2. Sarpedon, -onis: cat. Sarpèdon; cast. Sarpedón 
3. Es refereix a Europa 

 
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: duco, corpus, magister, similis, testis. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1 
punt) 

vox populi, in crescendo, sine die, sub iudice, in vitro 
a) Montoro posposa ________________ el nou sistema de finançament autonòmic. 

b) Per aconseguir el naixement d’una criatura engendrada a través d’una fecundació 
________________ cal una mitjana de quinze òvuls. 

c) Que l'etapa de José Mourinho al capdavant de la banqueta del Reial Madrid no 
fou fàcil és ________________ . 

d) Les dosis d'espectacularitat han anat ________________ en cada episodi 
d'aquesta cinquena temporada de la sèrie. 

e) Afers Socials no ha volgut pronunciar-se sobre la decisió judicial, atès que 
l'assumpte encara es troba ________________, i el resultat final pot canviar. 

4. El teatre llatí. Plaute. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi de Dèdal i Ícar. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 

Pompeu trasllada el seu campament i Cèsar es prepara per a la presa de la ciutat 

d'Àtegua 

Insequenti1 nocte castra sua incendit Pompeius et trans flumen Salsum2 castra inter duo 

oppida, Ateguam3 et Vcubim4, in monte constituit. Caesar aggerem uineasque agere 

instituit. Haec loca sunt montuosa et impedita ad rem militarem. In montibus castra 

posuerat Pompeius in conspectu utrorumque oppidorum. 
 

[Cèsar], De bello Hispaniensi 7, 1-2 
 
Notes: 

1. Insequens, -ntis: adj. següent 

2. Salsum, -i: cat. Sàlsum; cast. Salso 

3. Ategua, -ae: cat. Àtegua; cast. Ategua (nom de ciutat) 

4. Vcubis, -is: cat. Ucubis; cast. Ucubis (nom de ciutat) 

 
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: sentio, dens, petra, mater, mors. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1 
punt) 

vox populi, in crescendo, sine die, sub iudice, in vitro 

a) Montoro posposa ________________ el nou sistema de finançament autonòmic. 
b) Per aconseguir el naixement d’una criatura engendrada a través d’una fecundació 

________________ cal una mitjana de quinze òvuls. 
c) Que l'etapa de José Mourinho al capdavant de la banqueta del Reial Madrid no 

fou fàcil és ________________. 
d) Les dosis d'espectacularitat han anat ________________ en cada episodi 

d'aquesta cinquena temporada de la sèrie. 
e) Afers Socials no ha volgut pronunciar-se sobre la decisió judicial, atès que 

l'assumpte encara es troba ________________, i el resultat final pot canviar. 
4. La poesia lírica llatina. Horaci. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi d'Apol·lo i Dafne. (1 punt)  


