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Característiques de l’examen 
 
Opcions 
 
•   La prova constarà de dos exercicis dels quals l’alumne en triarà un. 
•   Els exercicis seran de característiques paregudes. 
•   Amb l’exercici se subministrarà a l’alumne un vocabulari que contindrà tots i cada un dels vocables 
inclosos en els textos i els seus significats. L’alumne podrà utilitzar un diccionari, si bé aquest no ha de 
contindre informació explícita, en capítol a banda i específic, sobre qüestions gramaticals, sobre 
etimologies o derivacions ni sobre literatura o institucions. 
 
Parts de l’exercici 
 
•   Traducció d’un text. 
•   Quatre qüestions obligatòries: 
A) Anàlisi sintàctica del text 
B) Anàlisi morfològica 
C) Lexicologia 
D) Literatura 
 
Puntuació de cada una de les parts 
 
•   Traducció d’un text: 5 punts. 
•   Quatre qüestions obligatòries: 
A) Anàlisi sintàctica del text: 2 punts 
B) Anàlisi morfològica: 1 punt 
C) Lexicologia: 1 punt 
D) Literatura: 1 punt 
 
Característiques del text objecte de traducció 
 
•   L’extensió estarà compresa entre 30 i 35 paraules. 
•   Els textos per a analitzar i traduir seran seleccionats de qualsevol autor de la literatura romana en 
l’Opció B; el text triat per a l’Opció A es limitarà a Cèsar. 
•   Els textos hauran de ser de tipus narratiu (tant en vers com en prosa) i podran ser modificats per a 
adaptar-se als mínims requerits. Les modificacions seguiran els principis següents: (i) es tractarà 
d’introduir el menor nombre de canvis possible; (ii) sempre que es puga, es preferirà resoldre la traducció 
del sintagma que presente dificultats (de tal manera que aquell sintagma no comptarà en el còmput de 
paraules esmentat); (iii) la hipotaxi podrà resoldre’s per mitjà de parataxi. Modificacions de més 
envergadura haurien d’evitar-se. 
•   El text disposarà d’una explicació contextualitzadora, que especifique en quin lloc de l’obra s’inclou –
què el precedix i com continua–. 
•   Contindrà exclusivament estructures sintàctiques normatives previstes en els mínims requerits a 
l’alumne. 
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Característiques de les qüestions 
 
Anàlisi sintàctica 
 
•   Hauran d’analitzar-se les funcions de tots els elements oracionals, així com les proposicions que 
apareguen indicant de quin tipus de proposició es tracta i la seua funció en el text. 
 
Anàlisi morfològica 
 
— Se sol·licitarà l’anàlisi morfològica de quatre formes presents en el text triat. Estes pertanyeran, si és 

possible, a categories diferents: substantiu, adjectiu, pronom i verb. 
— L’anàlisi morfològica ha d’incloure per als substantius: classe de paraula, enunciat i declinació; 

gènere, nombre i cas o casos possibles, així com la realització concreta de la forma proposada en el 
text. Per als adjectius: classe de paraula, tipus, enunciat del grau positiu; grau, gènere, nombre i cas 
o casos possibles, així com la realització concreta de la forma proposada en el text. Per als pronoms: 
classe de paraula, tipus, enunciat; gènere, nombre i cas o casos possibles, així com la realització 
concreta de la forma proposada en el text. Per als verbs, si està en forma personal: persona, nombre, 
temps, mode, veu, enunciat i conjugació; si està en forma no personal: classe i, en virtut d’esta, veu, 
temps, mode, gènere, nombre i cas (el que corresponga). 

 
Qüestió de lexicologia 
 
•   L’objecte d’esta qüestió és l’estudi lexicològic de dos verbs. 
•   L’estudi se centrarà en la formació de cinc verbs llatins per mitjà de modificació preverbial de la base 
lèxica dels dos verbs proposats. Bastarà que l’estudiantat indique 5 verbs en total (3 + 2, 2 + 3) formats 
sobre la base lèxica, no sobre el preverbi, de les formes proposades. 
•   L’estudi culminarà amb l’evolució o desenrotllament a què han donat origen els verbs formats per 
modificació preverbial o la mateixa base lèxica utilitzada. En total hauran de presentar-se, com a mínim, 
cinc evolucions. Bastarà que l’estudiantat indique 5 paraules en total (3 + 2, 2 + 3) evolucionades a partir 
de les mencionades bases lèxiques, no del preverbi, o dels verbs llatins compostos en la primera part de la 
pregunta. 
 
Qüestió de literatura 
 
•   Haurà d’exposar-se el gènere literari indicat en la pregunta. 
•   Els gèneres literaris que podran ser objecte de pregunta seran els considerats entre els objectius mínims 
de l’assignatura. 

•   L’alumne, en l’exposició del tema, es concretarà a: 
•   1. Característiques del gènere. 
•   2. Autors més representatius. 
•   3. Condicionants històrics, polítics, socials, ideològics, etc. 
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Criteris generals de correcció  

1. De la traducció: 

•   Identificació de l’argument del text. 
•   Correcció gramatical i lèxica de la traducció. 

•   Comprensió, en el seu conjunt, del text llatí i coherència entre la traducció i l’anàlisi sintàctica del text. 
•   Es tindrà en compte especialment la correcta delimitació dels períodes oracionals i l’encertada solució 
de les estructures més complexes. 

 
2. De les qüestions: 

•   En general, ha d’atendre a la congruència de la resposta amb la pregunta plantejada, així com 
comprovar la completa exposició o descripció del fet lingüístic o literari que ha sigut objecte de qüestió.  

•   Sintaxi. L’anàlisi sintàctica ha de ser completa. Hauran d’analitzar-se les funcions de tots els elements 
oracionals, així com les proposicions que apareguen indicant de quin tipus de proposició es tracta i la seua 
funció en el text. La qüestió de l’anàlisi sintàctica no inclou morfologia. Si es detecten errors de caràcter 
morfològic seran penalitzats. 

•   Morfologia. L’anàlisi de les quatre formes ha de contindre les següents especificacions morfològiques: 
Per als substantius: classe de paraula, enunciat i declinació; gènere, nombre i cas o casos possibles, així 
com la realització concreta de la forma proposada en el text. Per als adjectius: classe de paraula, tipus, 
enunciat del grau positiu; grau, gènere, nombre i cas o casos possibles, així com la realització concreta de 
la forma proposada en el text. Per als pronoms: classe de paraula, tipus, enunciat; gènere, nombre i cas o 
casos possibles, així com la realització concreta de la forma proposada en el text. Per als verbs, si està en 
forma personal: persona, nombre, temps, mode, veu, enunciat i conjugació; si està en forma no personal: 
classe i, en virtut d’esta, veu, temps, mode, gènere, nombre i cas (el que corresponga). 
•   Lexicologia. Les evolucions formades a partir d’una mateixa base lèxica han de pertànyer a classes de 
paraules diferents i no s’acceptaran doblets valencià/castellà. 
•   Literatura. S’ha de respondre a: característiques, autors més representatius i condicionaments històrics, 
polítics i socials del gènere indicat en la pregunta, amb una extensió aproximada d’un full. 
 
 
 
 
 
 
 
Características del examen 
 
Opciones 
 
• La prueba constará de dos ejercicios de los cuales el alumno elegirá uno. 
• Los ejercicios serán de características parecidas. 
• Con el ejercicio se suministrará al alumno un vocabulario que contendrá todos y cada uno de los 
vocablos incluidos en los textos y sus significados. El alumno podrá utilizar diccionario, si bien éste no 
debe contener información explícita, en capítulo aparte y específico, sobre cuestiones gramaticales, sobre 
etimologías o derivaciones, ni sobre literatura o instituciones. 
 


