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OPCIÓN A: XENOFONTE 

I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 
SÓCRATES OPONSE Ó PRANTO DOS SEUS AMIGOS POLA SÚA CONDENA 
 (Wj de\ vÃsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj, ei=¹pen: Ti¿ nu=n 

dakru/ete; ou) ga\r pa/lai iãste oÀti e)c oÀtouper e)geno/mhn kateyhfisme/noj hÅn mou 

u(po\ th=j fu/sewj o( qa/natoj; 
NOTAS. 1. vÃsqeto é de ai)sqa/nomai. 2. iãste, 2ª de pl. de oi)=da. 3. e)c oÀtouper, “desde que”. 

 
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de  (Wj de\ vÃsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj, 

ei=¹pen. 
2. Xenofonte como discípulo de Sócrates: obras nas que recolle a súa ensinanza. 
3.O proceso contra Sócrates: causas e desenlace. 
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con fu/sij “natureza” 

e con pa/lai, “hai tiempo, antigamente”. 
 
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo. 
2. Características principais do heroe homérico. 

 
OPCIÓN B: PLATÓN 

 
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 
SÓCRATES APRENDE DOS HOMES, NON DA NATUREZA. 
Filomaqh/j ei¹mi, wÕ fi/le: ta\ me\n ouÅn xwri¿a kaiì ta\ de/ndra ou)de/n m' e)qe/lei 

dida/skein, oi¸ d' e)n t%½ aÃstei aÃnqrwpoi e)me\ dida/skousi. su\ me/ntoi th=j e)mh=j 

e)co/dou to\ fa/rmakon hu/(rhkaj. 
NOTAS.- 1. O verbo e)qe/lei está en singular, pero ten dous suxeitos neutros, xwri/a e de/ndra. 2 Con th=j 

e)mh=j e)co/dou sobreenténdase e)k th=j a)/stewj, “da cidade”. 3. hu/(rhkaj, búsquese en eu(ri/skw. 

 
II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de oi¸ d' e)n t%½ aÃstei aÃnqrwpoi e)me\ dida/skousi. 

2. Biografía e escritos de Platón. 
3. O final de Sócrates e as súas causas. 
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con aÃnqrwpoj ‘home’ 

e con fa/rmakon ‘remedio’. 
 
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo. 
2. Características principais do heroe homérico. 


