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Triau una opció de les dues que us oferim
OPCIÓ A
L’antiga ciutat de Nonacris i l’aigua de l’Estix
τὸ µὲν δὴ ἀρχαῖον ἡ Νώνακρις1 πόλισµα ἦν Ἀρκάδων καὶ ἀπὸ τῆς Λυκάονος2
γυναικὸς τὸ ὄνοµα εἰλήφει3. οὐ πόρρω κρηµνός ἐστιν ὑψηλός, καὶ ὕδωρ κατὰ
τοῦ κρηµνοῦ στάζει, καλοῦσι δὲ Ἕλληνες αὐτὸ ὕδωρ Στυγός4.
Pausànias, Descripció de Grècia 8, 17, 6
Notes:
1.
2.
3.
4.

Νώνακρις, ιος (ἡ): Nonacris
Λυκάων, ονος (ὁ): Licàon
εἰλήφει: 3a persona del singular del plusquamperfet actiu de λαµβάνω
Στύξ, Στυγός (ἡ): Estix

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: γυνή, µαντεία,
περί, πρῶτος, φονή. (1 punt)
3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: aristocràcia, epitafi, egòlatra, homònim,
poliàndria. (1 punt)
4. Literatura: el teatre grec. Èsquil. (1 punt)
5. Mitologia: la deessa Afrodita. (1 punt)
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OPCIÓ B
Versions sobre la mort d’Acteó
φασὶν Ἀκταίωνα1 ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν2 καταβρωθῆναι3. τοῦτο δὲ ψευδές· κύων
γὰρ δεσπότην µάλιστα φιλεῖ, καὶ αἱ θηρευτικαὶ πάντας ἀνθρώπους
σαίνουσιν. ἔνιοι δέ φασιν ὡς Ἄρτεµις µὲν εἰς ἔλαφον µετέβαλεν4 αὐτόν,
ἔλαφον δὲ ἀνεῖλον5 αἱ κύνες.
Palèfat, Històries increïbles 6, 1
Notes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ἀκταίων, ωνος (ὁ): Acteó
κυνῶν: vegeu κύων, κυνός (ὁ, ἡ)
καταβρωθῆναι: infinitiu aorist passiu de καταβιβρώσκω ‘devorar’
µετέβαλεν: 3a persona del singular de l’aorist actiu de µεταβάλλω
ἀνεῖλον: 3a persona del singular de l’aorist actiu de ἀναιρέω

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: ἄλγος, γραφία, διά,
ἧπαρ, πόλις. (1 punt)
3. Explicau l'etimologia i el significat dels mots: antropòfag, ateu, flebitis, idiolecte,
tanatofòbia. (1 punt)
4. Literatura: Homer. L’Odissea. (1 punt)
5. Mitologia: el mite de les edats de l'home segons Hesíode. (1 punt)
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