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Triau una opció de les dues que us oferim 
 

OPCIÓ A 
 

Grues i oques no acaben igual davant dels caçadors 

χῆνες καὶ γέρανοι ἐπὶ λειμῶνος ἐνέμοντο. Τῶν θηρευτῶν ἐπιφανέντων1, 

οἱ μὲν γέρανοι, κοῦφοι ὄντες, ταχέως2 ἀπέπτησαν3, οἱ δὲ χῆνες διὰ τὸ 

βάρος συνελήφθησαν4. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ἐν ἁλώσει πόλεως οἱ μὲν 

ἀκτήμονες εὐχερῶς5 φεύγουσιν, οἱ δὲ πλούσιοι δουλεύουσιν.  

Isop, Faules CCCLIII (Chambry) 

Notes: 
 

1. ἐπιφανέντων: participi aorist de ἐπιφαίνω 

2. ταχέως: adverbi, ‘ràpidament’  

3. ἀπέπτησαν: 3a persona del plural de l’aorist de ἀποπέτομαι 

4. συνελήφθησαν: 3a persona del plural de l’aorist passiu de συλλαμβάνω, 

‘atrapar’ 

5. εὐχερῶς: adverbi, ‘fàcilment’ 

 

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 un dels ètims següents: -ιτις, ἄλλος, 

μορφή, πέντε, ῥίς. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: acrònim, carcinogen, metàfora, 

ornitòleg, poliglot. (1 punt) 

4. Literatura: Homer. L’Odissea. (1 punt)  

5. Mitologia: l’aparició de la dona (Pandora). (1 punt)  
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OPCIÓ B 

Fets dels atenesos per protegir els seus parents i béns 
 

οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείθοντό τε καὶ ἐσεκομίζοντο1 ἐκ τῶν 

ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ᾗ κατ᾽ οἶκον 

ἐχρῶντο2· πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς3 τὴν Εὔβοιαν διεπέμψαντο καὶ 

ἐς4 τὰς νήσους τὰς ἐπικειμένας. 

Tucídides, Història de la guerra del Peloponnès 2, 14 

Notes: 
 

1. ἐσεκομίζοντο: vegeu εἰσκομίζω 

2. ἐχρῶντο: de χράομαι2. Regeix datiu 

3. 4. ἐς= εἱς 

 

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 un dels ètims següents: γάμος, δρόμος, 

ἐν, ὀρθός, πούς. (1 punt) 

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: acústic, etnografia, ictiòfag, 

neuràlgia, polígon. (1 punt) 

4. Literatura: el teatre grec. Aristòfanes. (1 punt) 

5. Mitologia: el déu Hermes. (1 punt) 


