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No curso 2019-2020 manteranse os mesmos contidos, a mesma estrutura da proba e os 

mesmos criterios de valoración utilizados nos cursos anteriores.  

Estas serán, pois, a estrutura da proba e a puntuación asignada a cada parte:  

 

I: TRADUCIÓN (puntuación máxima SEIS (6) puntos): 

Tradución dun fragmento dun texto de Xenofonte ou de Platón. 

Haberá que traducir ao galego ou ao castelán o fragmento proposto. 

Consideraranse faltas os erros cometidos tanto na interpretación gramatical (morfoloxía 

e sintaxe) como na léxica (erro na consulta do dicionario). Valorarase positivamente a 

corrección e soltura sintáctica na lingua de destino. Soamente se pide a tradución 

correspondente (non copiar o texto, nin analizalo, nin nada semellante). Poderase 

utilizar un dicionario de grego, incluído o apéndice gramatical que poida levar anexo 

ese dicionario. 

 

II: PREGUNTAS (puntuación máxima CATRO (4) puntos. UN (1) punto por 

pregunta): 

a) Contestar a TRES destas catro preguntas: 

1. Análise morfolóxica dunhas palabras do texto proposto para a tradución. 

Haberá que identificar correctamente que clase de palabra é cada unha 

das unidades propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada unha 

delas. 

2. Análise sintáctica dun fragmento do texto proposto para a tradución 

Haberá que explicar as estruturas sintácticas que haxa no fragmento e as 

funcións de cada un dos elementos que integran esas estruturas. 



Para as dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa 

correcto. 

3. Helenismos españois ou galegos.  

Aquí o ideal serían derivados de palabras que aparezan no texto proposto 

para traducir, pero ás veces é difícil atopar palabras adecuadas á idade e 

coñecementos dos alumnos, polo que se poderá preguntar sobre outras 

palabras aínda que non aparezan no texto. 

4. Algunha cuestión moi xeral sobre o autor ou o texto que se traduce: xénero, 

época, contido... etc. 

 

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de dúas preguntas relacionadas coas lecturas 

obrigatorias. - Homero: Ilíada: cantos 1, 6, 16, 22. - Fragmentos de Safo, Alceo, Arquíloco. - Sófocles: Edipo	Rei. - Aristófanes:	As nubes. 
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