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Grec II Model 2 

Triau una opció de les dues que us oferim 
 

OPCIÓ A 
 

Descripció de la font Pirene i els seus voltants 
 

κεκόσµηται1 δὲ ἡ πηγὴ λίθῳ λευκῷ, καὶ ἐστὶν οἰκήµατα, ἐξ ὧν τὸ ὕδωρ ἐς2 κρήνην ῥεῖ. 

ἔτι καὶ Ἀπόλλωνος ἄγαλµα πρὸς τῇ Πειρήνῃ καὶ περίβολός3 ἐστιν, ἐν δὲ αὐτῷ ἐστὶ 

γραφὴ ἔχουσα τὸ4 Ὀδυσσέως ἐς5 τοὺς µνηστῆρας τόλµηµα. 

Pausànias, Descripció de Grècia 2, 3, 3 

Notes: 
1. κεκόσµηται: forma en veu passiva. El seu complement agent és λίθῳ λευκῷ 

2. ἐς=εἰς 

3. περίβολος: ‘recinte’  

4. τὸ ... τόλµηµα 

5. ἐς=εἰς 

 

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: ἀ-, δίσκος, κατά, 

λίθος, µανία. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: artroscòpia, eròtic, gerontocràcia, 

idolatria, xenofòbia. (1 punt)  

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

5. Mitologia: el déu Hades. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 

Tetis explica a Doris la situació de Dànae i el seu nadó Perseu 

καλλίστην, ὦ ∆ωρί1, κόρην εἶδον2 ἐς κιβωτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐµβληθεῖσαν3, αὐτήν τε 

καὶ βρέφος ἀρτιγέννητον· ἐκέλευσεν δὲ ὁ πατὴρ τοὺς ναύτας τὸ κιβώτιον ἀφεῖναι4 εἰς 

τὴν θάλασσαν, ὡς ἀπόλοιτο5 ἡ ἀθλία, καὶ αὐτὴ καὶ τὸ βρέφος. 

Llucià, Diàlegs marins 12, 1 

Notes: 
1. ∆ωρίς, ίδος (ἡ): Doris (germana de Tetis) 

2. εἶδον: 1a persona del singular 

3. ἐµβληθεῖσαν: participi aorist passiu acusatiu singular femení de ἐµβάλλω 

4. ἀφεῖναι: infinitiu aorist actiu de ἀφίηµι 
5. ἀπόλοιτο: 3a persona del singular de l’aorist optatiu mitjà de ἀπόλλυµι 

 

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: αὐτός, ἥλιος, 

µισέω, νόµος, παρά. (1 punt)  

3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: bibliòfil, fonètica, polisèmia, 

simpatia, taquicàrdia. (1 punt)  

4. Literatura: la historiografia grega. Xenofont. (1 punt)  

5. Mitologia: causes i origen de la guerra de Troia. (1 punt) 


