UAB – 17 de maig de 2017
Tradueix aquest text:

[x 5]

DESPRÉS DE LES REFORMES CONSTITUCIONALS DEL DICTADOR SUL·LA
ES PRODUEIXEN LA REBEL·LIÓ DE SERTORI I ALTRES GUERRES
M. Aemilio Lepido1 Q. Catulo2 consulibus, cum Sulla rem publicam composuisset, bella noua exarserunt,
unum in Hispania, aliud in Pamphylia3 et Cilicia4, tertium in Macedonia, quartum in Dalmatia5. Nam
Sertorius, qui partium Marianarum6 fuerat, timens fortunam ceterorum, qui interempti erant, ad bellum
commouit Hispanias. Missi sunt contra eum duces Q. Caecilius Metellus7, filius eius, qui Iugurtham regem
uicit, et L. Domitius praetor. [Eutropi 6, 1]

Notes
1. Lepidus -i: Lèpid (cognom).
2. Catulus -i: Càtul (cognom).
3. Pamphylia -ae f.: Pamfília (província romana a l’Àsia Menor).
4. Cilicia-ae f.: Cilícia (regió de l’Àsia Menor).
5. Dalmatia-ae f.: Dalmàcia (regió de la costa adriàtica).
6. Marianus -a -um: de Màrius (cònsol romà, enemic de Sul·la).
7. Metellus -i: Metel (cognom).

Respon aquestes preguntes:

[x 5]

Cada resposta encertada val 0,2. Cada error descompta 0,2. Les preguntes no contestades compten 0.
1. Canvia l’expressió rem publicam al nombre oposat:
2. Quina tipus de paraula i quina forma és timens?:
3. Quina funció sintàctica fa el sintagma bella noua?
4. Canvia al genitiu singular ceterorum:
5. Canvia al singular la forma missi sunt:
6. Quin és l’antecedent de l’últim qui?
7. Quina funció sintàctica realitza el sintagma M. Aemilio Lepido Q. Catulo consulibus?

8. Què indica la preposició ad?
☐ procedència – ☐ localització – ☐ direcció – ☐ complement indirecte.
9. Resol l’equació lèxica: dux-ducere// rex-________.
10. De quina paraula llatina prové la paraula filiació?
11. Digues una paraula catalana o castellana derivada del substantiu llatí bellum –i:
12. De quin substantiu llatí deriva el terme català ‘imparcialitat’?
13. Digues un sinònim llatí de et:
14. Escriu un adjectiu català o castellà derivat de fortuna:
15. Escriu en llatí un sinònim de contra eum:
16. Quina d’aquestes obres d’Ovidi són elegies?
☐ Fastos ☐ Art amatòria ☐ Amors ☐ Metamorfosis.
17. Dido se suïcida perquè Eneas:
☐ no correspon al seu amor ☐ l’abandona ☐ li és infidel
☐ torna amb la seva esposa.
18. L’altre nom de Dido és:
☐ Anna ☐ Elissa ☐ Camila ☐ Amata.
19. Qui és l’autor del Soldat fanfarró?
20. Les uenationes eren:
☐ curses de cavalls ☐ lluites de gladiadors ☐ combats navals
☐ caceres d’animals.
21. La primera fundació romana a l’actual Catalunya va ser:
☐ Tàrraco ☐ Ilerda ☐ Empúries ☐ Bàrcino
22. La cella era:
☐ la sala principal del temple ☐ el vestidor dels actors ☐ la gàbia on es tancaven les
feres de l’amfiteatre ☐ la presó on es tancaven els condemnats a l’amfiteatre.
23. La uilla urbana era:
☐ una mansió a la ciutat ☐ una mansió al camp ☐ la capital d’una província ☐ la
capital de l’imperi.
24. Al teatre romà es representaven:
☐ sainets ☐ drames satírics ☐ elegies ☐ comèdies.
25. Quin és el significat de S.P.Q.R?:

