
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

1.- TRADUCIÓN. Será cualificada entre cero (0) e seis (6) puntos. Pídese e valórase exclusivamente unha tradución 

do texto latino ao galego ou ao castelán. Terase en conta a exactitude e precisión no contido e a corrección do 

resultado na lingua de destino. 

Unha posible tradución dos textos propostos é a seguinte: 

OPCIÓN A (Eutropio, 3, 20): 

"No ano décimo cuarto despois de que Aníbal chegara a Italia, Escipión, que fixera ben moitas cousas en Hispania, 

foi nomeado cónsul e enviado a África. El en África loita contra Hannón, xeneral dos africanos; aniquila o exército 

deste. Nun segundo combate toma o seu campamento con moitos soldados". 

OPCIÓN B (Fedro, 4, 20): 

"Quen presta axuda aos malvados, co tempo laméntase. 

Un home colleu unha cobra conxelada de frío 

e el mesmo, compadecido, acubillouna contra si no seu regazo; 

mais ela, tan pronto se repuxo, matou o home de inmediato". 

2.- GRAMÁTICA. Será cualificada entre cero (0) e un (1) punto. Valorarase que se expliquen correctamente todas 

as unidades morfolóxicas do fragmento subliñado no texto latino escollido para traducir, as estruturas sintácticas nas 

que se organizan e as funcións sintácticas que desempeñan nesas estruturas. Considerarase válido calquera método 

de análise correcto. 

Esta é unha posibilidade de análise: 

OPCIÓN A: 

Oración subordinada temporal integrada por: 

posteaquam: conxunción temporal, Nexo. 

in Italiam: sintagma preposicional composto da preposición in e o acusativo singular do substantivo feminino Italia, 

Complemento Circunstancial de Dirección. 

Hannibal: substantivo masculino en nominativo singular, Suxeito. 

venerat: verbo en terceira persoa singular do pretérito pluscuamperfecto de indicativo da voz activa, Predicado. 

OPCIÓN B: 

Oración subordinada de relativo substantivada, Suxeito do verbo dolet, integrada por: 

Qui: pronome relativo masculino en nominativo singular, Suxeito. 

fert: verbo en terceira persoa singular do presente de indicativo da voz activa, Predicado. 

malis: adxectivo substantivado masculino en dativo plural, Complemento Indirecto. 

auxilium: substantivo neutro en acusativo singular, Complemento Directo. 

3.- LITERATURA. Será cualificada entre cero (0) e un e medio (1,5) puntos. Hai que responder a unha soa das dúas 

preguntas propostas, polo que se algún alumno/a responde ás dúas, terase unicamente en conta a que desenvolva en 

primeiro lugar. 

Valorarase a exactitude, cantidade (aínda que non se esixe ser totalmente exhaustivo) e calidade dos contidos 

referidos exclusivamente ao tema preguntado, e tamén a claridade e corrección da exposición. 

1) Débense mencionar as obras máis propiamente líricas de Horacio (Odas e Épodos) e explicar brevemente 

algunhas das súas características principais: temas, modelos, forma, lingua-estilo, etc. 

2) Débense explicar brevemente algunhas características principais da obra Ab urbe condita de Tito Livio: contido, 

estrutura, fontes, lingua-estilo, etc. 

4.- MUNDO CLÁSICO. Cualificarase entre cero (0) e un e medio (1,5) puntos, correspondendo 0,75 puntos a cada 

unha das dúas cuestións que hai que responder entre as catro propostas; se algún alumno/a responde a máis de dúas 

cuestións tomaranse en consideración soamente as dúas que presente primeiro. Valorarase a explicación precisa 

e clara de cada aspecto concreto preguntado. 



 

1) Alma mater: "nai nutricia", dise especialmente dunha institución que "alimenta", coida ou protexe, como a 

universidade. Grosso modo: "de maneira grosa", "a grandes liñas", "máis ou menos". In fraganti: no mesmo 

momento en que se está facendo algo (xeralmente malo). 

2) "Celanova": derivado do substantivo cella, "cela" ou "cuarto" dun mosteiro e por extensión "mosteiro", e o 

adxectivo nova, "nova", "de recente construción". "Fisterra": derivado de finis terrae, "extremo da terra", "fin do 

mundo coñecido". "Vigo": derivado de vicus, "aldea" ou "casarío". 

3) "Cohabitación": "acción de vivir xuntamente ou de facer vida en común", o prefixo "co-" achega o significado de 

"compañía". "Extrapolar": "aplicar algo fóra do seu propio ámbito", "aplicar a un ámbito algo sacado doutro 

ámbito", o prefixo "extra-" achega o significado "fóra de". "Ultratumba": "máis alá da tumba ou da morte", o prefixo 

"ultra-" achega o significado de "máis alá de". 

4) Débese resumir brevemente o argumento ou a historia de calquera das comedias de Plauto lidas ou da película 

Golfus de Roma. 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

1.- TRADUCIÓN. Será cualificada entre cero (0) e seis (6) puntos. Pídese e valórase exclusivamente unha tradución 

do texto latino ao galego ou ao castelán. Terase en conta a exactitude e precisión no contido e a corrección do 

resultado na lingua de destino. 

2.- GRAMÁTICA. Será cualificada entre cero (0) e un (1) punto. Valorarase que se expliquen correctamente todas 

as unidades morfolóxicas do fragmento subliñado no texto latino escollido para traducir, as estruturas sintácticas nas 

que se organizan e as funcións sintácticas que desempeñan nesas estruturas. Considerarase válido calquera 

método de análise correcto. 

3.- LITERATURA. Será cualificada entre cero (0) e un e medio (1,5) puntos. Hai que responder a unha soa das dúas 

preguntas propostas, polo que se algún alumno/a responde ás dúas, terase unicamente en conta a que desenvolva en 

primeiro lugar. Valorarase a exactitude, cantidade (aínda que non se esixe ser totalmente exhaustivo) e calidade dos 

contidos referidos exclusivamente ao tema preguntado, e tamén a claridade e corrección da exposición. 

4.- MUNDO CLÁSICO. Cualificarase entre cero (0) e un e medio (1,5) puntos, correspondendo 0,75 puntos a cada 

unha das dúas cuestións que hai que responder entre as catro propostas; se algún alumno/a responde a máis de dúas 

cuestións, tomaranse en consideración soamente as dúas que presente primeiro. Valorarase a explicación precisa e 

clara de cada aspecto concreto preguntado. 


