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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
LATÍN II (cód. 30)
PARTE 1: TEXTOS (ata 6 puntos)
1. Hai que traducir ao galego ou ao castelán o fragmento proposto, demostrando que se
comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude o seu léxico
e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu contido de
forma precisa e equivalente na lingua de destino. Soamente se pide a tradución
correspondente.
Unha posible tradución dos textos propostos é a seguinte:
OPCIÓN A
"A este sucedeuno o seu fillo Tito, que tamén foi chamado Vespasiano, home admirable
por todo tipo de valores. Defendeu causas en latín; compuxo poemas e traxedias en
grego. El construíu un anfiteatro en Roma e na súa inauguración matou cinco mil feras".
OPCIÓN B
Por casualidade unha raposa vira unha máscara de traxedia:
«Oh canta beleza», dixo, «pero non ten cerebro!».
Isto díxose para aqueles aos que a Fortuna lles concedeu
honor e gloria, pero lles quitou o sentido común.
PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE (ata 1 punto: ata 0,5 cada pregunta)
2. Hai que analizar morfoloxicamente as palabras do fragmento sinalado no texto
proposto para tradución. Débese identificar correctamente que clase de palabra é cada
unha das unidades propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada unha delas,
atendendo ao valor desas palabras no texto en cuestión.
3. Hai que analizar sintacticamente o fragmento sinalado no texto proposto para
tradución. Débense explicar as estruturas sintácticas que hai no fragmento e as funcións
de cada un dos elementos que integran esas estruturas.
Para as dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa correcto.

PARTE 3: LITERATURA LATINA (ata 1,5 puntos)
Hai que responder a unha soa das dúas preguntas propostas; se algún alumno/-a
responde ás dúas, terase unicamente en conta a que desenvolva en primeiro lugar.
Valorarase a exactitude e calidade dos contidos referidos exclusivamente ao tema
preguntado, e tamén a claridade e corrección da exposición.
4a. Hai que explicar as principais características da obra Ab urbe condita de Tito Livio:
contido, estrutura, fontes, lingua-estilo, etc.
4b. Hai que explicar as principais características que definen os poemas líricos de
Horacio (Odas e Épodos): temas, modelos, forma, lingua-estilo, etc.
PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO (ata 1,5
puntos: ata 0,75 cada pregunta)
Débese responder soamente a dúas das tres preguntas propostas; se algún alumno/-a
responde a máis de dúas cuestións, tomaranse en consideración soamente as dúas que
presente primeiro.
Valorarase a explicación precisa, clara e completa de cada termo ou expresión obxecto
de pregunta. Nas tres cuestións (5, 6 e 7) a resposta a cada un dos tres elementos polos
que se pregunta será valorada con ata 0,25.
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