PAU

Código: 32

XUÑO 2011
GREGO II
OPCIÓN A
XENOFONTE
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
ALCIBÍADES REGRESA Á CASA
¹Alkibia/dhj de\ boulo/menoj meta\ tw½n stratiwtw½n a)popleiÍn oiãkade, a)nh/xqh
eu)qu\j e)piì Sa/mou: e)keiÍqen de\ labwÜn tw½n new½n eiãkosin eÃpleuse th=j Kari¿aj ei¹j
to\n Keramiko\n ko/lpon.
NOTAS. 1 ¹Alkibia/dhj, -ou Alcibíades. 2. a)nh/xqh, aoristo de a)na/gw = “zarpar” (non traducir en voz
pasiva) 3. Sa/moj, -ou, Samos (illa). 4. Kari¿a, -aj, Caria (rexión de Asia Menor). 5. Keramiko/j,
-ou, Cerámico (golfo).

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. ¿Quen foi Alcibíades?
2. Análise morfolóxica de boulo/menoj.
3. Obras principais de Xenofonte.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con nau=j “nave”.
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. Ambiente e motivos da poesía de Alceo.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico.

OPCIÓN B
PLATÓN
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
VIDA SALVAXE DOS PRIMEIROS HOMES
Kat' a)rxa\j aÃnqrwpoi %Ókoun spora/dhn, po/leij de\ ou)k hÅsan: a)pw¯llunto ouÅn
u(po\ tw½n qhri¿wn, kaiì h( dhmiourgikh\ te/xnh au)toiÍj pro\j me\n trofh\n i¸kanh\ bohqo\j
hÅn, pro\j de\ to\n tw½n qhri¿wn po/lemon e)ndeh/j
NOTAS. 1. h( dhmiourgikh\ te/xnh = “os traballos”, “os oficios”. 2. tw½n qhri¿wn xenitivo obxectivo,
“contra os animais salvaxes”.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de kat' a)rxa\j aÃnqrwpoi %Ókoun spora/dhn, po/leij de\ ou)k hÅsan.
2. Análise morfolóxica de hÅsan.
3. Liñas principais da filosofía de Platón.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con aÃnqrwpoj “home”
e con po/lemoj “guerra”.
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. Ambiente e motivos da poesía de Alceo.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico.

PAU

Código: 32

SETEMBRO 2011
GREGO II
OPCIÓN A: XENOFONTE
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
MÍNDARO MORRE EN COMBATE CON ALCIBÍADES.
¹Alkibia/dhj de\ taiÍj eiãkosi tw½n new½n perie/pleuse kai\ a)pe/bh ei¹j th\n gh=n: i¹dwÜn
de\ o( Mi¿ndaroj, kaiì au)to\j a)poba\j e)n tv= gv= maxo/menoj a)pe/qanen: oi¸ de\ met'
au)tou= oÃntej eÃfugon.
NOTAS. 1 ¹Alkibia/dhj, -ou, Alcibíades. 2. a)pe/bh, aoristo de a)pobai/nw, “desembarcar, baixar a terra”.
3. Mi¿ndaroj, -ou, Míndaro.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de ¹Alkibia/dhj de\ taiÍj eiãkosi tw½n new½n perie/pleuse kai\ a)pe/bh
ei¹j th\n gh=n.

2. Análise morfolóxica de perie/pleuse.
3. ¿En que guerra intervén Alcibíades?
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con gh=, gh=j “terra”.
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico.

OPCIÓN B: PLATÓN
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
SENTIMENTOS QUE SE TEÑEN Ó ESCOITAR A SÓCRATES
(/Otan ga\r a)kou/w Swkra/touj, polu/ moi ma=llon hÄ tw½n korubantiw¯ntwn hÀ te
kardi¿a phd#= kaiì da/krua e)kxeiÍtai u(po\ tw½n lo/gwn tw½n tou/tou, o(rw½ de\ kaiì
aÃllouj pampo/llouj ta\ au)ta\ pa/sxontaj:
NOTAS. 1. Swkra/thj, -ouj, Sócrates. 2. Swkra/touj é complemento de a)kou/w. 3. pa/sxontaj
depende de o(rw= como oración completiva.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de hÀ te kardi¿a phd#= kaiì da/krua e)kxeiÍtai u(po\ tw½n lo/gwn tw½n
tou/tou.

2. Análise morfolóxica de pa/sxontaj.
3. Causas da morte de Sócrates.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con kardi¿a “corazón”
e con polu/j, “moito”.
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu significado tráxico.

CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO

De acordo co programa vixente, o labor de tradución e de coñecemento práctico da lingua grega considérase básica
e non substituíble por ningún outro labor de estudos literarios, lingüísticos, histórico-culturais etc. En consecuencia,
dos DEZ (10) puntos posibles reservaranse SETE (7) para a cualificación da tradución; as respostas ao temario
contribuirán á cualificación final cun máximo de DOUS (2) puntos; a pregunta sobre a lectura de obras literarias
cualificarase como máximo con UN(1) punto.
Na TRADUCIÓN consideraranse faltas os erros cometidos tanto na interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe)
coma na léxica (erro na consulta do dicionario). Valorarase positivamente a corrección e soltura sintáctica da
tradución.
Nas PREGUNTAS valorarase tanto o contido –cantidade e calidade de coñecementos- coma a forma en que son
expostos -corrección e soltura léxica, sintáctica, ortográfica, etc.
Lémbrase tamén que en ningún caso será válido que o alumno traduza o texto dunha opción e responda as preguntas
da outra opción.
É evidente que un exame en branco será cualificado con CERO (0) puntos.

