PAU

Código: 32

XUÑO 2013
GREGO II
OPCIÓN A: XENOFONTE
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
CIRO RODEA BABILONIA, PERO DESPOIS PREPARA A RETIRADA DO EXÉRCITO
¹Epeiì de\ pro\j Babulw½ni hÅn o( Ku=roj, perie/sthse me\n pa=n to\ stra/teuma periì th\n
po/lin, eÃpeita au)to\j perih/laune th\n po/lin. e)peiì de\ kateqea/sato ta\ tei¿xh,
a)pa/gein pareskeua/sato th\n stratia\n a)po\ th=j po/lewj:
NOTAS. 1. Babulw½n, -w=noj, Babilonia. 2. Ku=roj, -ou Ciro. 3. au)to\j “el mesmo”, refírese a Ciro.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. Análise morfolóxica de perie/sthse.
2. Análise sintáctica de a)pa/gein pareskeua/sato th\n stratia\n a)po\ th=j po/lewj.
3. Obras de Xenofonte.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con po/lij, “cidade”, e
con pa=j, pa=sa, pa=n “todo”.
b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. ¿Cales son os temas fundamentais da Lírica Arcaica grega?
2. Características do heroe homérico.

OPCIÓN B: PLATÓN
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
EFECTOS DA PALABRA DE SÓCRATES NOS SEUS OÍNTES.
oÀtan ga\r a)kou/w Swkra/touj, polu/ moi ma=llon hÄ tw½n Koruba/ntwn hÀ te kardi¿a
phd#= kaiì da/krua e)kxeiÍtai u(po\ tw½n lo/gwn tw½n tou/tou, o(rw½ d‟ aÃllouj
pampo/llouj ta\ au)ta\ pa/sxontaj.
Notas. 1. Swkra/touj xenitivo, réxime de a)kou/w. 2. Swkra/thj, Swkra/touj, Sócrates, filósofo. 3.
Koru/baj, Koru/bantoj, os coribantes, sacerdotes de Cibeles, con ritos orxiásticos. 4. u(po\ “a causa de",
"por efecto de". 5. pa/sxontaj completiva de participio dependente de o(rw=.

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

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con a)kou/w, “oír,
escoitar” e con kardi¿a “corazón”.

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS:
1. ¿Cales son os temas fundamentais da Lírica Arcaica grega?
2. Características do heroe homérico.
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SETEMBRO 2013
GREGO II
OPCIÓN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
COMBATE NAVAL ENTRE ATENIENSES E LACEDEMONIOS.
)Ek tou/tou d' e)nauma/xhsan oi¸ me\n Lakedaimo/nioi e)n ta/cei, oi¸ de\ ¹AqhnaiÍoi
diesparme/naij taiÍj nausi¿, me/xri ouÂ eÃfugon a)pole/santej pentekai¿deka
trih/reij. Tw½n de\ a)ndrw½n oi¸ me\n pleiÍstoi e)ce/fugon, oi¸ d' e)zwgrh/qhsan.
NOTAS.- 1. )Ek tou/tou con valor temporal.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar dúas destas tres PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de )Ek tou/tou d' e)nauma/xhsan oi¸ me\n Lakedaimo/nioi e)n ta/cei
2. Analice morfoloxicamente e)nauma/xhsan e diesparme/naij.
3. ¿De que conflicto e con que desenlace se ocupa Xenofonte?
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionado con a)nh/r, a)ndro/j
„varón‟ e con nau=j „nave‟.
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 2: PLATÓN
I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
INCONVENIENTES DO AMOR PROPIO
Pa/ntwn de\ me/giston kakw½n a)nqrw¯poij toiÍj polloiÍj eÃmfuton e)n taiÍj yuxaiÍj
e)stin, ouÂ pa/ntej a)pofugh\n ou)demi¿an mhxanw=ntai: tou/tou de\ kakou= e(/neka pa=j
aÃnqrwpoj fu/sei e)stin fi¿loj au(t%½.
NOTAS. 1. O relativo ouÂ ten como antecedente me/giston (pa/ntwn kakw½n). 2. au(t%½ é pronome reflexivo, “de si
mesmo”: nótese o seu espírito áspero.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de ouÂ pa/ntej a)pofugh\n ou)demi¿an mhxanw=ntai.
2. Analice morfoloxicamente me/giston e mhxanw=ntai.
3. A Atenas do s. V a.C.: liñas principais da súa política.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con yuxh/ “alma” 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
considárase básico e non substituíble por ningúna outro labor de estudos literarios, lingüísticos, históricoculturais 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 o xeito en
que son expostos -corrección e soltura léxica, sintáctica, ortográfica etc.
Lémbrase tamén que en ningún caso será válido que o alumnado traduza o texto dunha opción e responda
ás preguntas da outra opción.
É evidente que un exame en branco será cualificado con CERO (0) puntos.

