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Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 
Els romans lluiten al mar contra els cartaginesos  

Quinto anno Punici belli, quod contra Afros gerebatur, primum Romani in mari 

dimicauerunt paratis nauibus rostratis, quas Liburnas1 uocant. Consul Cornelius2 fraude 

deceptus est. Duilius, commisso proelio, Carthaginiensium ducem uicit, triginta et unam 

naues cepit, quattuordecim mersit, septem milia hostium cepit, tria milia occidit.  
  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 2, 20 
Notes: 

1. ‘liburnes’ 
2. Cornelius, -i: Corneli (un dels cònsols romans que intervenen en la batalla) 
 
Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 

2. Escriviu dos derivats de: numerus, aequalis, miles, caput, facio. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 

in dubio pro reo, in pectore, primus inter pares, totum reuolutum, panem et circenses 

a) Fernando Alonso té totes les condicions per ser el ________________  dels pilots 
actuals. 

b) S’agrupen en un ________________  diversos moviments que comparteixen la 
impugnació de l’ordre polític i econòmic dominant. 

c) El president de la Comunitat _____________ dissenya la composició del seu equip. 
d) El portaveu ha explicat que, davant aquestes contradiccions, han decidit aplicar el 

principi que diu ________________  i declarar no culpables els acusats. 
e) L’arbitrarietat del poder, que obre les portes a la corrupció, aprofita el folklore i les 

tradicions religioses per entretenir un poble que no demana més que 
________________ . 

4. La poesia èpica llatina. Virgili. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi de Deucalió i Pirra. (1 punt)  
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OPCIÓ B 
 
 
Les visites de Gel·li a la vil·la d’Herodes Àtic durant l’estiu 
 

Herodes Atticus,1 uir consulari honore praeditus, arcessebat saepe, cum nos apud 

magistros Athenis essemus, in uillas ei urbi proximas2 me et clarissimum uirum 

Seruilianum.3 Atque ibi tunc, cum essemus apud eum in uilla, propulsabamus incommoda 

caloris lucorum4 umbra ingentium, longis et mollibus ambulacris.  
 

Aulus Gel·li, Noctes Atticae 1, 2, 1-2 
 
Notes: 

1. Herodes (gen. -is) Atticus (gen. -i): Herodes Àtic 
2. Complement en datiu 
3. uirum Seruilianum: Servilià 
4. ‘boscs’ 
 
Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 

2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 

2. Escriviu dos derivats de: ciuis, natura, honor, dies, locus. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 

in dubio pro reo, in pectore, primus inter pares, totum reuolutum, panem et circenses 

a) Fernando Alonso té totes les condicions per ser el ________________  dels pilots 
actuals. 

b) S’agrupen en un ________________  diversos moviments que comparteixen la 
impugnació de l’ordre polític i econòmic dominant. 

c) El president de la Comunitat _____________ dissenya la composició del seu equip. 
d) El portaveu ha explicat que, davant aquestes contradiccions, han decidit aplicar el 

principi que diu ________________  i declarar no culpables els acusats. 
e) L’arbitrarietat del poder, que obre les portes a la corrupció, aprofita el folklore i les 

tradicions religioses per entretenir un poble que no demana més que 
________________ . 

4. La historiografia llatina. Tit Livi. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi de Jacint. (1 punt) 


