UAB, 18 d’abril de 2018

Nom :

Tradueix aquest text:

[x 5]

L’ANY 194 A. C. ELS EDILS VAN SEPARAR ELS SENADORS DE LA RESTA DEL PÚBLIC EN ELS ESPECTACLES
EN CONTRA DEL COSTUM ANTERIOR

Per quingentos autem et quinquaginta et octo annos senatus populo mixtus spectaculo ludorum
interfuit. Sed hunc morem Atilius Serranus et L. Scribonius aediles ludos Matri deum facientes,
posterioris Africani sententiam secuti, discretis senatus et populi locis, soluerunt, eaque res
auertit uulgi animum et fauorem Scipionis magnopere quassauit.
Valeri Màxim, 2.4.3

Notes
intersum -fui: assistir
Atilius Serranus: Atili Serrà (cat.) / Atilio Serrano (cast.)
deum = deorum
facio feci factum 3: preparar
L. Scribonius: Luci Escriboni (cat.) / Lucio Escribonio (cast.)
posterior Africanus: el segon Escipió l’Africà
secuti: seguint
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 ea res al nombre oposat._____________________________________
2. Quin tipus de paraula i quina forma és facientes en el text? _________________________
3. Amb quina paraula concorda mixtus? __________________________________________
4. Passa fauorem a l’ablatiu plural: _________________

5. Passa quassauit al present mantenint la persona, el nombre i el mode. _______________
6. Quina és la funció del sintagma hunc morem? ___________________________________
7. Quina mena de construcció és discretis senatus et populi locis? _____________________
8. Quina funció té el sintagma Per quingentos et quinquaginta et octo annos?____________
9. Quin és el subjecte de quassauit? ________________________
10. Quina és la funció de spectaculo ludorum? _________________
11. Digues una paraula catalana o castellana derivada del substantiu ludus. ______________
12. Resol l’equació lèxica: senatus : senatorius // populus : ____________________________
13. Amb quina paraula del text està relacionat el terme ‘localitat’: ______________________
14. Escriu un sinònim que aparegui al text del substantiu mentem: ______________________
15. De quina paraula del text prové edilici? ________________________________________
16. Quin poeta llatí va escriure les Metamorfosis? ___________________________________
17. Els germans és una tragèdia: ☐ veritat – ☐ fals.
18. Quin d’aquests escriptors llatins va rebre el suport de Mecenas?
☐ Horaci – ☐ Titus Livi – ☐ Ovidi – ☐ Terenci.
19. Contra qui va pronunciar Ciceró una famosa sèrie de discursos?
☐ Cras – ☐ Catilina – ☐ Cèsar – ☐ Pompeu
20. Quin d’aquests escriptors llatins va morir a l’exili?
☐ Virgili – ☐ Plaute – ☐ Ovidi – ☐ Terenci.
21. A Roma els senadors seien:
☐ al proscaenium – ☐ a l’orchestra – ☐ a la cauea – ☐ a la frons scaenae.
22. A quina d’aquestes antigues ciutats romanes s’ha trobat un teatre?
☐ Tàrraco – ☐ Bàrcino – ☐ Empúries – ☐ Ilerda.
23. La tradició ens diu que les dones podien ser senadores: ☐ veritat – ☐ fals.
24. L’altar, on es realitzaven els sacrificis, solia situar-se:
☐ darrere el temple – ☐ dins el temple – ☐ sota el pòrtic – ☐ davant el temple.
25. L’educació dels nens romans sempre es va fer a les escoles: ☐ veritat – ☐ fals.

