Llatí II

Model 2

Triau una opció de les dues que us oferim
OPCIÓ A
Vercingètorix es dirigeix a la ciutat d'Alèsia. Cèsar el segueix i l'ataca
Fugato omni equitatu, Vercingetorix copias reduxit1 protinusque Alesiam, quod est oppidum
Mandubiorum2, iter facere coepit. Caesar, impedimentis in proximum collem deductis, duabus3
legionibus praesidio4 relictis, hostes secutus est. Circiter tribus5 milibus hostium ex nouissimo
agmine interfectis, altero die ad Alesiam castra fecit.
Cèsar, De bello Gallico 7, 68
Notes:
1.
2.
3.
4.
5.

reducere: ‘replegar’
Mandubii, -orum: cat. ‘mandubis’; cast. ‘mandubios’ (poble de la Gàl·lia)
duabus: vegeu duo, -ae, -o
praesidio: ‘com a protecció’, ‘per protegir-los’ (anàlisi: datiu de finalitat)
tribus: vegeu tres, tria

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: terra, uenio, uita, tempus, hostis. (1 punt)
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1
punt)
per capita, peccata minuta, modus vivendi, sine qua non, ultimatum
a) No obstant això, soc un escriptor anòmal, en el sentit que la meva activitat s'ha
desenvolupat sense professionalitat, això és, sense que jo n'hagi fet el meu
________________.
b) La renda ________________ espanyola va augmentar el 2010 per primer cop des de
2007.
c) El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració institucional en què
es donava un ________________ al Govern valencià.
d) I, creguin-me, emportar-se els diners dels estalviadors de les Balears als Estats Units
per aixecar gratacels no és ________________.
e) Es tracta d'una condició ________________, però insuficient, ja que sense talent no
hi ha bona literatura que valgui.
4. La poesia lírica llatina. Horaci. (1 punt)
5. Comentau l’episodi d'Apol·lo i Dafne. (1 punt)
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OPCIÓ B
Escipió s'enfronta a Anníbal i celebra, després, el triomf a Roma
Scipio uictor recedit, paene ipso Hannibale capto, qui primum cum multis equitibus, deinde
cum uiginti, postremo cum quattuor euasit. Post id certamen pax cum Carthaginiensibus facta
est. Scipio Romam rediit, ingenti gloria triumphauit atque Africanus ex eo appellari coepit. Eo
anno finem accepit1 secundum Punicum bellum.
Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 3, 23
Nota:
1. finem accipere: ‘acabar’
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: pars, nutrio, frons, utilis, nuntio. (1 punt)
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1
punt)
per capita, peccata minuta, modus vivendi, sine qua non, ultimatum
a) No obstant això, soc un escriptor anòmal, en el sentit que la meva activitat s'ha
desenvolupat sense professionalitat, això és, sense que jo n'hagi fet el meu
________________.
b) La renda ________________ espanyola va augmentar el 2010 per primer cop des de
2007.
c) El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració institucional en què
es donava un ________________ al Govern valencià.
d) I, creguin-me, emportar-se els diners dels estalviadors de les Balears als Estats Units
per aixecar gratacels no és ________________.
e) Es tracta d'una condició ________________, però insuficient, ja que sense talent no
hi ha bona literatura que valgui.
4. La historiografia llatina. Tit Livi. (1 punt)
5. Comentau l’episodi d'Acteó. (1 punt)
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