UAB – 17 de maig de 2017
Tradueix aquest text:

[x 5]

DIOGÍTON PREN EL CONTROL DELS AFERS COMERCIALS DEL SEU GERMÀ MORT
ἀποθανόντος1 δὲ ἐκείνου ἐν Ἐφέσῳ2, Διογείτων3 τέως μὲν τὴν θυγατέρα ἔκρυπτε τὸν
θάνατον τοῦ ἀνδρός, καὶ τὰ γράμματα λαμβάνει ἃ κατέλιπε4 σεσημασμένα5,
φάσκων τὰ ναυτικὰ χρήματα δεῖν ἐκ τούτων τῶν γραμματείων κομίσασθαι.

Notes
(1) ἀποθανόντος part. aor. act. d’ ἀποθνῄσκω.
(2) Ἔφεσος ου ἡ “Efes”, ciutat d’Àsia Menor.
(3) Διογείτων ονος ὁ “Diogíton”, nom d’home.
(4) κατέλιπε aor. ind. act. de καταλείπω.
(5) σεσημασμένα part. perf. pas. de σημαίνω “segellats”

Respon aquestes preguntes:

[x 5]

Cada resposta encertada val 0,2. Cada error descompta 0,2. Les preguntes no contestades
compten 0.
1. Completa l’equació : λαμβάνει : ἐλάμβανε // καταλείπει : ________________.
2.

Concorda l’adjectiu αἰσχίων amb χρήματα.

3. Escriu el femení de la forma φάσκων.
4. Quina d’aquestes formes verbals és l’equivalent d’ ἔκρυπτε en aorist?
☐ ἔκρυσε

☐ ἔκρυψε

☐ ἔκρυψα

☐ ἔκρυπτο

5. Passa al plural la forma ἀποθανόντος.
6. Quina d’aquestes estructures és equivalent a τὰ ναυτικὰ χρήματα?
☐ τὰ χρήματα τὰ ναυτικά
☐ τὰ χρήματα ναυτικά
☐ ναυτικὰ τὰ χρήματα
7. Quina és la funció sintàctica de ἃ?

8. Concorda el pron. rel. amb l’antecedent:
τοὺς παῖδας λαμβάνει _______ κατέλιπε.
9. A qui complementa φάσκων?
10. Completa l’equació semàntica : μήτηρ : πατήρ // θυγάτηρ : _______________.
11. Escriu un substantiu català o castellà derivat de θάνατος.
12. Escriu un adjectiu català o castellà derivat d’ ἔκρυπτε.
13. Quina paraula grega del text subjau en el mot català crematística?
14. A quin déu estaven consagrats els Jocs Olímpics?

☐ Apol·lo

☐ Zeus

☐ Posidó

☐ Hades

15. Quina heroina grega decideix enterrar el seu germà contra la voluntat del rei?

☐ Ifigenia

☐ Hèlena

☐ Antígona

☐ Ismene

16. Associa el personatge de l’esquerra amb un motiu mític:
1. Medea
2. Penèlope
3. Orestes
4. Èdip

A. Incest
B. Matricidi
C. Venjança
D. Fidelitat

17. Completa l’equació mítica: Hèracles : lleó de Nèmea // Teseu : _______________.
18. Per quin motiu Prometeu va ser castigat per Zeus?
19. Com es deia a l’antiga Grècia la part alta d’una ciutat?
20. Assenyala l’intrús en aquesta llista de batalles famoses de les Guerres Mèdiques:
Marató, Queronea, Salamina, Termòpiles, Plàtea.
21. Quin règim polític hi havia a l’Atenes de Pèricles?
22. El primer corpus mèdic grec s’atribueix a:

☐ Galè

☐ Macàon

☐ Aristòtil

☐ Hipòcrates

23. Els Poemes homèrics estan escrits en:

☐ hexàmetres dactílics
☐ estrofes sàfiques

☐ trímetres iàmbics
☐ tetràmetres anapèstics

24. Qui va ser el mestre de Plató :

☐ Soló

☐ Sòcrates

☐ Aristòtil

☐ Pitàgoras

25. A quina dinastia pertanyia Cleòpatra?

☐ Selèucides ☐ Atàlides

☐ Ptolemeus ☐ Antigònides

