GREGO II . Modelo de exame
INSTRUCCIÓNS sobre a estrutura do exame e os criterios de avaliación.
A traducción é, obviamente, o núcleo do exame e, polo tanto, resérvase SETE dos DEZ puntos da avaliación;
DOUS puntos resérvanse para as dúas PREGUNTAS que o alumno elixa entre as catro baseadas no texto
traducido (apartado 2.1). UN punto é a calificación reservada para a pregunta que o alumno elixa entre as dúas
(apartado 2.2) referentes ás obras que o alumno tivo que ler ó longo do curso.

A correción ortográfica, de vocabulario e de sintaxe será tida en conta na avaliación.
OPCIÓN A: XENOFONTE
1 .- TRADUCCIÓN
Os lacedemonios reciben uns embaixadores
¹Ec ¹Aka/nqou de\ kaiì ¹Apollwni¿aj, aiàper me/gistai h)=san tw½n periì ãOlunqon po/lewn,
pre/sbeij a)fi¿konto ei¹j Lakedai¿mona. a)kou/santej d )oi¸ eÃforoi ta\ pra/gmata wÒn eÀneka
hÂkon, prosh/gagon au)tou\j pro\j th\n e)kklhsi¿an kaiì tou\j summa/xouj.
Notas. 1. Akanqoj,
)/
Acanto (cidade), Apollwni/
)
a, Apolonia (cidade), Olunqoj,
)/
Olinto (cidade),
Lakedai/mwn, Lacedemonia (ou Esparta). 2. prosh/gagon, aoristo de prosa/gw.
2.- PREGUNTAS
2.1 Contestar a dúas destas catro preguntas
2.1.1. Análise morfolóxica de a)/kousantej.
2.1.2. Obras de Xenofonte.
2.1.3. De que guerra fixo Historia Xenofonte?
2.1.4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con pre/sbuj ‘embaixador,
persoa de idade, vello’ e con a)kou/w ‘oír, escoitar’.
2.2 Contestar obrigatoriamente a unha destas dúas PREGUNTAS:
2.2.1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2.2.2. Características principais do heroe homérico.
OPCIÓN B: PLATÓN
1 .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
Sócrates expón a orde na que fará a súa defensa.
Prw½ton me\n ouÅn di¿kaio/j ei¹mi a)pologh/sasqai, wÕ aÃndrej AqhnaiÍ
¹
oi, pro\j ta\ prw½ta/
mou yeudh= kathgorhme/na kaiì tou\j prw¯touj kathgo/rouj, eÃpeita de\ pro\j ta\ uÀsteron
kaiì tou\j u(ste/rouj.
Notas.- 1. di¿kaio\j ei¹mi a)pologh/sasqai, construcción persoal, ‘é xusto que eu me defenda ...’.
2. AqhnaiÍoi, ‘atenienses’. 3. Con ta\ uÀsteron sobreenténdase yeudh= kathgorhme/na, e con
tou\j u(ste/rouj sobreenténdase kathgo/rouj.
2.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
2.1. Contestar a dúas destas catro preguntas
2.1.1. Análise morfolóxica de a)pologh/sasqai.
2.1.2. Principios básicos de Sócrates e do seu ensino.
2.1.3. Ambiente político e social de Atenas en vida e morte de Sócrates.
2.1.4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con prw½toj ‘primeiro’ e
a)pologe/w ‘defender’.
2.2. Contestar obrigatoriamente a unha destas dúas PREGUNTAS:
2.2.1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2.2.2. Características principais do heroe homérico.

