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GREGO II 

 

OPCIÓN 1: XENOFONTE  
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)  

COMBATE NAVAL ENTRE ATENIENSES E LACEDEMONIOS. 

 )Ek tou/tou d' e)nauma/xhsan oi¸ me\n Lakedaimo/nioi e)n ta/cei, oi¸ de\  ¹AqhnaiÍoi 

diesparme/naij taiÍj nausi¿, me/xri ouÂ eÃfugon a)pole/santej pentekai¿deka 

trih/reij. Tw½n de\ a)ndrw½n oi¸ me\n pleiÍstoi e)ce/fugon, oi¸ d' e)zwgrh/qhsan. 
NOTAS.- 1.   )Ek tou/tou con valor temporal. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar dúas destas tres PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de   )Ek tou/tou d' e)nauma/xhsan oi̧ me\n Lakedaimo/nioi e)n ta/cei 

2. Analice morfoloxicamente e)nauma/xhsan e diesparme/naij. 

3. ¿De que conflicto e con que desenlace se ocupa Xenofonte? 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionado con a)nh/r, a)ndro/j 

„varón‟ e con nau=j „nave‟. 

 

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade. 

2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico. 

 

 

OPCIÓN 2: PLATÓN 
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 

INCONVENIENTES DO AMOR PROPIO 

Pa/ntwn de\ me/giston kakw½n a)nqrw¯poij toiÍj polloiÍj eÃmfuton e)n taiÍj yuxaiÍj 

e)stin, ouÂ pa/ntej a)pofugh\n ou)demi¿an mhxanw=ntai: tou/tou de\ kakou= e(/neka pa=j 

aÃnqrwpoj fu/sei e)stin fi¿loj au(t%½. 
NOTAS. 1. O relativo ouÂ ten como antecedente me/giston (pa/ntwn kakw½n). 2. au(t%½ é pronome reflexivo, “de si 

mesmo”: nótese o seu espírito áspero. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de ouÂ pa/ntej a)pofugh\n ou)demi¿an mhxanw=ntai. 

2. Analice morfoloxicamente me/giston e mhxanw=ntai. 

3. A Atenas do s. V a.C.: liñas principais da súa política. 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con yuxh/ “alma” e con 

polu/j, “moito”. 

 

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade. 

2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico. 

 


