
ABAU 
CONVOCATORIA DE XUÑO  

Ano 2019 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

LATÍN II (cód. 30) 

PARTE 1: TEXTOS (ata 6 puntos) 

1. Hai que traducir ao galego ou ao castelán o fragmento proposto, demostrando que se 
comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude o seu léxico 
e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu contido de 
forma precisa, equivalente e correcta na lingua de destino. Soamente se pide a tradución 
correspondente. 

Unha posible tradución dos textos propostos é a seguinte: 

OPCIÓN A 

"A este sucedeuno Nerón, moi similar ao seu tío Calígula, o cal degradou e diminuíu o 

imperio romano. Matou unha inmensa parte do senado; foi un inimigo para todos os 

bos. Cometeu moitos parricidios. Incendiou a cidade de Roma, para contemplar a imaxe 

dese espectáculo". 

OPCIÓN B 

"Dous mulos camiñaban cargados con fardos: 

un levaba cestas con diñeiro, 

o outro sacos ateigados de moita cebada. 

Aquel, rico coa carga, marcha fachendoso co pescozo erguido; 

o compañeiro ségueo con paso calmo e tranquilo". 

PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE (ata 1 punto: ata 0,5 cada pregunta) 

2. Hai que analizar morfoloxicamente as palabras do fragmento sinalado no texto 
proposto para tradución. Débese identificar correctamente que clase de palabra é cada 
unha das unidades propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada unha delas, 
atendendo ao valor desas palabras no texto en cuestión. 



3. Hai que analizar sintacticamente o fragmento sinalado no texto proposto para 
tradución. Débense explicar as estruturas sintácticas que hai no fragmento e as funcións 
sintácticas de cada un dos elementos que integran esas estruturas.  

Para as dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa correcto. 

PARTE 3: LITERATURA LATINA (ata 1,5 puntos) 

Hai que responder a unha soa das dúas preguntas propostas; se algún alumno/-a 
responde ás dúas, terase unicamente en conta a que desenvolva en primeiro lugar. 
Valorarase a exactitude e calidade dos contidos referidos exclusivamente ao tema 
preguntado, e tamén a claridade e a corrección da exposición. 

4a. Hai que explicar as partes nas que habitualmente organiza Cicerón os seus discursos 
de acordo coa estrutura tradicional que incluía: exordium, narratio, argumentatio e 
peroratio. 

4b. Hai que mencionar as obras líricas por antonomasia de Horacio (Odas e Épodos) e 
explicar algunhas das súas principais características: temas, modelos, forma, lingua-
estilo, etc. 

PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO (ata 1,5 
puntos: ata 0,75 cada pregunta) 

Débese responder soamente a dúas das tres preguntas propostas; se algún alumno/-a 
responde a máis de dúas cuestións, tomaranse en consideración soamente as dúas que 
presente primeiro. 

Valorarase a explicación precisa, clara e completa de cada termo ou expresión obxecto 
de pregunta. No caso dos topónimos, se hai posibilidade de varias interpretacións, 
darase por correcto que se explique calquera delas. Nas tres cuestións (5, 6 e 7) a 
resposta a cada un dos tres elementos polos que se pregunta será valorada con ata 0,25. 
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