Llatí II

Model 1

Triau una opció de les dues que us oferim
OPCIÓ A
Els cònsols Marc Curi Dentat i Corneli Lèntul són enviats contra Pirrus, rei de l'Epir
Consules deinde M. Curius Dentatus1 et Cornelius Lentulus2 aduersum Pyrrum missi sunt.
Curius contra eum pugnauit, exercitum eius cecidit3, ipsum4 Tarentum fugauit, castra cepit.
Curius in consulatu triumphauit. Primus Romam elephantos quattuor duxit. Pyrrus etiam a
Tarento mox recessit et apud Argos, Graeciae ciuitatem, occisus est.
Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 2, 14
Notes:
1.
2.
3.
4.

cat. Marc Curi Dentat; cast. Marco Curio Dentato
cat. Corneli Lèntul; cast. Cornelio Léntulo
cecidit: vegeu caedo
ipsum: es refereix a Pirrus

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: dies, bellum, dico, uox, nouus. (1 punt)
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1
punt)
ipso facto, stricto sensu, ad hoc, annus horribilis, ad nauseam
a) La reina Isabel II va definir 1992 com un ________________ per la suma
d'escàndols familiars i problemes per a la Corona que es varen succeir.
b) I els mossos repliquen: «Pot exercir el seu dret de denúncia, però estem
absolutament tranquils perquè hem aplicat el protocol ________________».
c) Tot això ha desaparegut dels mitjans, que ho varen repetir ________________.
d) Isabel, turmentada, es planta a l'església davant el cadàver insepult del seu estimat i
el besa amb tanta emoció que cau morta ________________.
e) A partir d'aquest moment dissenyen programes ________________ o col·laboren
amb escoles perquè els seus empleats rebin una formació específica.
4. L'oratòria llatina. Ciceró. (1 punt)
5. Comentau l’episodi d'Orfeu i Eurídice. (1 punt)
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OPCIÓ B
Anníbal es dirigeix a Roma i després a Càpua. Quint Fabi Màxim li fa front
Hac pugna pugnata, Romam profectus est. In propinquis montibus moratus est. Cum ibi
aliquot dies castra habuisset et Capuam reverteretur, Q. Fabius Maximus, dictator Romanus, in
agro Falerno ei se obiecit1. Hic2 noctu sine ullo detrimento exercitus3 se expediuit4; Fabioque,
callidissimo imperatori, dedit uerba5.
Nepot, Hannibal 5
Notes:
1.
2.
3.
4.
5.

se obicere: ‘enfrontar-se’, ‘fer front’ (a algú, amb datiu)
Hic: es refereix a Anníbal
exercitus: complement de detrimento
se expedire: ‘escapar’
dare uerba: ‘enganyar’

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: uideo, nox, oculus, pono, filius. (1 punt)
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1
punt)
ipso facto, stricto sensu, ad hoc, annus horribilis, ad nauseam
a) La reina Isabel II va definir 1992 com un ________________ per la suma
d'escàndols familiars i problemes per a la Corona que es varen succeir.
b) I els mossos repliquen: «Pot exercir el seu dret de denúncia, però estem
absolutament tranquils perquè hem aplicat el protocol ________________».
c) Tot això ha desaparegut dels mitjans, que ho varen repetir ________________.
d) Isabel, turmentada, es planta a l'església davant el cadàver insepult del seu estimat i
el besa amb tanta emoció que cau morta ________________.
e) A partir d'aquest moment dissenyen programes ________________ o col·laboren
amb escoles perquè els seus empleats rebin una formació específica.
4. El teatre llatí. Terenci. (1 punt)
5. Comentau l’episodi d'Aretusa. (1 punt)
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