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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Grec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova consisteix a realitzar cinc exercicis: [1] fer la versió del text adjunt; [2] resoldre una qüestió de 

morfosintaxi; [3] resoldre una qüestió sobre etimologia; [4] resoldre una qüestió de cultura grega, i [5] 

desenvolupar un tema de cultura i civilització de Grècia. 

 Cal anotar les respostes en aquests fulls, que haureu de lliurar al tribunal. 

Material 

 Diccionari. No és permès l’apèndix gramatical. 

 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Text 

Faetont fent servir el carro del seu pare Hèlios va tenir un accident en el qual perdé la vida i 
va produir un gran incendi. 

Λέγουσιν ὣς ποτε Φαέϑων1 Ἡλίου παῖς τὸ τοῦ πατρὸς ἅρμα ζεύξας2 διὰ τὸ 

μὴ δυνατὸς εἶναι κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὁδὸν ἐλαύνειν τὴν τὲ γῆν 

συνέκαυσεν3 καὶ αὐτὸς κεραυνωθεὶς4 διεφθάρη5. 

PLATÓ, Timeu 22c  

Exercici 1 [4 punts] 

Traduïu el text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
1
 De Φαέθων οντοσ ὁ Faetont 

2
 Participi aorist actiu de ζεύγνυμι 

3
 Aorist de συγκαίω 

4
 Participi aorist passiu nominatiu singular de κεραυνόω 

5
 Aorist passiu indicatiu 3a singular de διαφθείρω, morir 
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Exercici 2 [1 punt] 

Transformeu el nombre gramatical de tots els elements possibles de la frase: 

Ὁ παῖς τὸ τοῦ πατρὸς ἅρμα ἔζευξε καὶ οὐκ ἦν δυνατὸς κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἐλαύνειν. 

 

 

 

Exercici 3 [1 punt] 

Escriviu el mot grec que és un component comú de cada sèrie de paraules catalanes 
següents: 

1. hodòmetre, hodoscopi, hodògraf _________________________________________ 

2. heliofòbia, heliotropi, heliocentrisme  ______________________________________ 

3. autòpsia, autobiografia, autonomia  _______________________________________ 

4. logopeda, pedagog, pediatre  ____________________________________________ 

 

Exercici 4 [2 punts]  

Escriviu el nom propi referent a l’antiga Grècia que correspon a cada definició: 

1. ______________: Nom de la mar que forma part del Mediterrani entre la Grècia 

continental i l’Àsia Menor, en la qual es troben Creta i els arxipèlags de les Cíclades i 

les Espòrades. 

2. ______________:  Nom de l’intrèpid heroi aqueu, fill de Tetis i de Peleu, que és un 

dels principals protagonistes de la Ilíada.  

3. ______________: Conflictes bèl·lics que durant el primer terç del segle V aC 

enfrontaren els grecs i els perses. 

4. ______________: Nom de la deïtat germana de Zeus que era especialment 

venerada a Eleusis juntament amb la seva filla, la qual fou raptada per Hades. 

5. ______________:  Nom de la ciutat del Peloponès, de la qual foren reis Menelau i 

Hèlena, segons els relat de l’Odissea.  
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6. ______________:  Gran orador atenès que es caracteritzà per l’apassionada defensa 

d’Atenes i per l’oposició a l’expansió de Filip de Macedònia. 

7. ______________:  Filòsof nascut a Estagira que fou deixeble de Plató i mestre 

d’Alexandre Magne. 

8. ______________: Conflicte bèl·lic que enfrontà atenesos i espartans durant el darrer 

terç del segle V aC i que fou el títol de l’obra de l’historiador Tucídides. 

Exercici 5 [2 punts]  

Una de les obres de l’escultor català Manuel Vilar (1812-1860), porta per títol Jàson. 
Després d’haver-ne observat la reproducció de més avall, feu, en un mínim de 200 paraules, 
una redacció que tingui en compte els aspectes següents: 

a) El nom de l’heroïna que es casà amb Jàson i que és el títol d’una tragèdia d’Eurípides.  

b) El monstre que Jàson, amb l’ajut de l’heroïna, vencé i el motiu pel qual ho va fer.  

c) El final de la tragèdia d’Eurípides que porta el títol de l’heroïna. 

d) Algunes característiques de l’obra d’Eurípides en comparació amb algun altre poeta 
tràgic. 
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Redacció: 

 

 

 


