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GREGO II

OPCIÓN 1: XENOFONTE

I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
Sócrates oponse ás bágoas dos seus amigos pola súa condena
 (Wj de\ vÃsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj, ei=¹pen: Ti¿ nu=n dakru/ete; 
ou) ga\r pa/lai iãste oÀti e)c oÀtouper e)geno/mhn kateyhfisme/noj hÅn mou u(po\ th=j fusewj 
o( qa/natoj;
NOTAS. 1. vÃsqeto búsquese en ai)sqa/nomai. 2. iãste, 2ª de plural de oi)=da. 3. e)c oÀtouper, 
“desde que”.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar a DÚAS de estas catro PREGUNTAS 
1. Análise sintáctica de  (Wj de\ vÃsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj, 
ei=¹pen.
2. Xenofonte como discípulo de Sócrates: obras nas que recolle o seu ensino.
3. O proceso contra Sócrates: causas e desenlace.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con fu/sij “natureza” e con 
pa/lai, “hai tempo, antigamente”.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas dúas PREGUNTAS:
1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu signifi cado tráxico

OPCIÓN 2: PLATÓN

I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
Inconvenientes do amor propio
Pa/ntwn de\ me/giston kakw1⁄2n 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%1⁄2.
NOTAS. 1. O relativo ouÂ ten como antecedente me/giston (pa/ntwn kakw1⁄2n). 2. au(t%1⁄2 é pronome 
refl exivo, “de si mesmo”: nótese o seu espírito áspero.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar a DÚAS de estas catro PREGUNTAS 
1. Análise sintáctica de ouÂ pa/ntej a)pofugh\n ou)demi¿an mhxanw=ntai.
2. Principios básicos do ideario ético e político de Platón.
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 a UNHA de estas dúas PREGUNTAS:
1. O heroe homérico: liñas principais da súa acción e personalidade.
2. Liñas básicas do mito de Edipo e o seu signifi cado tráxico
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GREGO II

OPCIÓN 1: XENOFONTE

I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)
Sócrates defi ne as súas afeccións en comparación coas de outros.
  )EgwÜ d+)� ouÅn kaiì au)to/j, wÕ  ¹Antifw1⁄2n, wÐsper aÃlloj tij hÄ iàpp% a)gaq%1⁄2 hÄ kuniì hÄ 
oÃrniqi hÀdetai, ouÀtw kaiì eÃti ma=llon hÀdomai fi¿loij a)gaqoiÍj, kaiì e)a/n ti eÃxw 
a)gaqo/n, dida/skw.
NOTAS.- 1. ¹Antifw1⁄2n, Antifonte (sofi sta). 2. e)gwÜ d)� ouÅn kaiì au)to/j ‘tamén eu mesmo’. 3. ouÀtw 
kaiì ‘así tamén’, ‘tamén do mesmo modo’.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)

a) Contestar a DÚAS de estas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de e)a/n ti eÃxw a)gaqo/n, dida/skw.
2. ¿Qué relación tivo Xenofonte con Sócrates e en qué obras fala de esa relación?
3. ¿Qué sabe da estimación social que tiveron en Grecia a Poesía e os poetas?
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con i(/ppoj ‘cabalo’ e con 
fi/loj ‘amigo’.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas dúas PREGUNTAS:
1. ¿Cales son os temas fundamentais da poesía de Safo?
2. ¿Cales son as cuestións principais que se tratan en As Nubes de Aristófanes?

OPCIÓN 2: PLATÓN

I .- TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos)

Sócrates aprende dos homes, non da Natureza.
Filomaqh\j ei¹mi, wÕ fi/le: ta\ me\n ouÅn xwri¿a kaiì ta\ de/ndra ou)de/n m� e)qe/lei 
didaskein, oi¸ d)� e)n t%1⁄2 aÃstei aÃnqrwpoi e)me\ dida/skousi. su\ me/ntoi th=j e)mh=j e)co/dou 
to\ fa/rmakon hu/(rhkaj.
NOTAS.- 1. O verbo e)qe/lei está en singular, pero ten dous suxeitos neutros, xwri/a e de/ndra. 2 
Con th=j e)mh=j e)co/dou sobreenténdase e)k th=j a)/stewj, “da cidade”. 3. hu/(rhkaj, búsquese 
en eu(ri/skw.

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos)
a) Contestar a DÚAS de estas catro PREGUNTAS
1. Análise sintáctica de oi¸ d)� e)n t%1⁄2 aÃstei aÃnqrwpoi e)me\ dida/skousi.
2. Biografía e escritos de Platón.
3. O fi nal de Sócrates e as súas causas.
4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con aÃnqrwpoj ‘home’ e 
con fa/rmakon ‘remedio’.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas dúas PREGUNTAS:
1. ¿Cales son os temas fundamentais da poesía de Safo?
2. ¿Cales son as cuestións principais que se tratan en As Nubes de Aristófanes?
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consulta do diccionario). Valorarase positivamente a 
corrección e soltura sintáctica da traducción.

Nas PREGUNTAS valorarase tanto o contido 
–cantidade e calidade de coñecementos- como a 
forma en que son expostos -corrección e soltura 
léxica, sintáctica, ortográfi ca, etc.

Lémbrase tamén que en ningún caso será válido que 
o alumno traduza o texto dunha opción e responda ás 
preguntas da outra opción.

É evidente que un exame en branco será cualifi cado 
con CERO (0) puntos.

De acordo co programa vixente, o labor de traducción, 
de coñecemento práctico da língua grega, considérase 
básico e non substituible por ningunha outra de 
estudos literarios, lingüísticos, histórico-culturais, 
etc. En consecuencia, dos DEZ (10) puntos posibles 
reservaranse SETE (7) para a cualificación da 
traducción; as respostas ao temario contribuirán 
á cualificación final cun máximo de DOUS (2) 
puntos; a pregunta sobre a lectura de obras literarias 
cualifi carase como máximo con UN (1) punto.

Na TRADUCCIÓN consideraranse faltas os erros 
cometidos tanto na interpretación gramatical 
(morfoloxía e sintaxe) como na léxica (erro na 


