UAB – dimecres 18 d’abril de 2018

NOM:

Tradueix aquest text:

[x 5]

ELS HERACLIDES ES PRESENTEN COM A SUPLICANTS A ATENES
οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ1 ἔφευγον µὲν Εὐρυσθέα2, ἐξηλαύνοντο δὲ ὑπὸ πάντων τῶν
Ἑλλήνων, αἰσχυνοµένων µὲν τοῖς ἔργοις, φοβουµένων δὲ τὴν Εὐρυσθέως δύναµιν,
ἀφικόµενοι3 εἰς τήνδε τὴν πόλιν ἱκέται ἐπὶ τῶν βωµῶν ἐκαθέζοντο·
Lys. 2.11

Notes
1. αὐτοῦ es refereix a Hèracles.
2. Εὐρυσθεύς, -έως “Euristeu”.
3. ἀφικόµενοι part. aor. d’ἀφικνέοµαι.

Respon aquestes preguntes:

[x 5]

Cada resposta encertada val 0,2. Cada error descompta 0,2. Les preguntes no
contestades compten 0.
1. Canvia el nombre del sintagma següent: αἰσχυνοµένων µὲν τοῖς ἔργοις
________________________________________________
2. Completa l’equació morfològica: ἔλειπον : ἔλιπον // ἔφευγον : ________________
3. Quina d’aquestes formes no és personal?

☐ κατέστησαν ☐ ἐλθοῦσαν ☐ ἠλευθέρωσαν ☐ διέλυσαν
4. Escriu les paraules entre parèntesis en el cas pertinent:
ἐκ ________________________________________________ (ἥδε ἡ πόλις)
5. El datiu plural de παῖδες és: ________________
6. Quina funció sintàctica fa el sintagma preposicional ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλήνων?
________________________________________________

7. Busca en el text una paraula sintàcticament equivalent a αἰσχυνοµένων
________________
8. A qui es refereix el mot ἱκέται? ________________
9. En el text hi ha dos complements circumstancials de lloc. Identifica’ls.
________________________________________________
________________________________________________
10. Cerca en el text les paraules gregues que es troben en l’etimologia d’aquests mots
catalans:
ergonomia f. [SO] Ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions
físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la més
gran eficàcia possible. ________________
agorafòbia f. [MD] [LC] [PS] Por morbosa dels espais oberts. ________________
11. Escriu una paraula catalana derivada de cadascuna de les paraules gregues
següents:
παῖδες : ________________
δύναµιν : ________________
12. Identifica l’intrús lèxic:
política, policia, polígraf, cosmopolita, politicastre
13. Busca en el text una expressió antònima d’aquesta: οὐδενὸς τῶν Ἑλλήνων
________________________________________________
14. Quins d’aquests monstres no forma part de la llista dels dotze treballs d’Hèracles?

☐ Hidra

☐ Quimera

☐ Lleó de Nèmea

☐ Cérvola cerínia

15. Els germans d’Antígona que es disputaren el poder reial de Tebes després de l’exili
d’Èdip es deien:

☐ Càstor i Pòl·lux
☐ Orestes i Pilemenes

☐ Creont i Tirèsias
☐ Etèocles i Polinices

16. A quina parella de divinitats estaven dedicats els Misteris d’Eleusis?

☐ Demèter i Core

☐ Demèter i Hera

☐ Ifigenia i Àrtemis

☐ Àrtemis i Core

17. Quin d’aquests herois va lluitar a la Guerra de Troia?

☐ Èdip

☐ Perseu

☐ Bel·lerofontes

☐ Diomedes

18. Associa el personatge de l’esquerra amb el de la dreta:
1. Zeus

A. Iocasta

2. Àrtemis

B. Amfitrite

3. Posidó

C. Ifigenia

4. Èdip

D. Ganimedes

19. Lísias, Isòcrates i Demòstenes van ser destacats:

☐ historiadors

☐ poetes lírics

☐ oradors

☐ poetes còmics

20. En les tragèdies gregues, cadascuna de les parts dialogades s’anomena:

☐ estàsim

☐ paràbasi

☐ agon

☐ episodi

21. El personatge de Sòcrates protagonitza una obra de/d’:

☐ Sòfocles

☐ Èsquil

☐ Aristòfanes

☐ Eurípides

22. El principal oracle de la Grècia antiga es trobava a:

☐ Atenes

☐ Delfos

☐ Delos

☐ Olímpia

23. Amb quin nom era coneguda la primitiva fundació focea a la costa catalana:

☐ Paleàpolis

☐ Neàpolis

☐ Rode

☐ Hemeroscopèon

24. L’any 480 aC els grecs varen vèncer els perses a la batalla de:

☐ Marató

☐ Salamina

☐ Platea

☐ Les Termòpiles

25. La biblioteca d’Alexandria fou fundada sota la dinastia dels ________________

