Grec II

Model 2

Triau una opció de les dues que us oferim
OPCIÓ A
El palau i el parc de Ciros
ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος µέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ
ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυµνάσαι1 βούλοιτο2 ἑαυτόν τε καὶ τοὺς
ἵππους. διὰ µέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος3 ποταµός.
Xenofont, L’expedició dels deu mil 1, 2, 7
Notes:
1. γυµνάσαι: infinitiu aorist actiu
2. βούλοιτο: ‘(ell) volia’ de βούλοµαι
3. Μαίανδρος, ου (ὁ): Meandre
Qüestions obligatòries:
1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts)
2. Traducció. (3 punts)
Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre):
1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt)
2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: ἄστρον, λόγος, παῖς,
πᾶς, ὑπέρ. (1 punt)
3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: al·lòfon, asíndeton, cleptòman,
endogàmia, tauromàquia. (1 punt)
4. Literatura: la historiografia grega. Tucídides. (1 punt)
5. Mitologia: Teseu i el Minotaure. (1 punt)

Convocatòria 2017

1/2

Grec II

Model 2

OPCIÓ B
La mort de Medusa i el naixement de Pegas
µόνη δὲ ἦν θνητὴ Μέδουσα1· διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν ταύτης κεφαλὴν Περσεὺς2
ἐπέµφθη3. ὁ Περσεὺς βλέπων εἰς ἀσπίδα χαλκῆν, δι᾽4 ἧς τὴν εἰκόνα τῆς
Γοργόνος5 ἔβλεπεν, ἐκαρατόµησεν6 αὐτήν. ἐκ τῆς Γοργόνος ἐξέθορε Πήγασος7
πτηνὸς ἵππος.
Pseudo-Apol·lodor, Biblioteca 2, 4, 2
Notes:
1.
2.
3.
4.

Μέδουσα, ης (ἡ): Medusa
Περσεύς, έως (ὁ): Perseu
ἐπέµφθη: 3a persona del singular de l’aorist passiu de πέµπω
δι᾽= διά

5. Γοργών, όνος (ἡ): Gòrgona
6. ἐκαρατόµησεν: de καρατοµέω ‘decapitar’
7. Πήγασος, ου (ὁ): Pegas
Qüestions obligatòries:
1. Anàlisi sintàctica del text. (3 punts)
2. Traducció. (3 punts)
Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre):
1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt)
2. Formau dos derivats a partir de cada un dels ètims següents: καρδία, πάθος,
πολύς, σύν, ψεῦδος. (1 punt)
3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: biografia, dípter, hemisferi, oníric,
pneumòleg. (1 punt)
4. Literatura: el teatre grec. Eurípides. (1 punt)
5. Mitologia: el déu Apol·lo. (1 punt)
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