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GREGO II 

 

OPCIÓN A: XENOFONTE 

I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 

CIRO DÁ ORDES A CLEARCO 

Kaiì e)n tou/t% Ku=roj parelau/nwn au)to\j su\n t%½ e(rmhneiÍ kaiì aÃlloij trisiìn hÄ 

te/ttarsi t%½ Klea/rx% e)bo/a aÃgein to\ stra/teuma kata\ me/son tw½n polemi¿wn, oÀti 

e)keiÍ basileu\j eiãh. 
NOTAS. Ku=roj, -ou Ciro. 2.  Klea/rxoj, -ou Clearco. 3. e)bo/a, de boa/w “ordenar”. 4. eiãh optativo 

oblicuo, tradúzase como imperfecto “estaba”. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de  [Ku=roj] t%½ Klea/rx% e)bo/a aÃgein to\ stra/teuma. 

2. Análise morfolóxica de trisiìn hÄ te/ttarsi. 

3. ¿Quen foi este Ciro o Novo? 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con au)to/j “el mesmo” 

e con  aÃlloj “outro”.  

 

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) 

UN ATENIENSE RECORDA QUE SÓCRATES FOI O SEU SALVADOR NO COMBATE. 

  (/Ote ga\r h( ma/xh hÅn e)c hÂj e)moiì ta\ a)risteiÍa eÃdosan oi¸ strathgoi¿, ou)deiìj aÃlloj 

e)me\ eÃswsen hÄ ouÂtoj, tetrwme/non ou)k e)qe/lwn a)polipeiÍn, a)lla\ sundie/swse kaiì 

ta\ oÀpla kaiì au)to\n e)me/. 
NOTAS. 1. tetrwme/non participio de perfecto medio de titrw/skw, con e)me/ sobreentendido. 2. 

sundie/swse, aoristo de sundias%/zw, “salvar conxuntamente, á vez”. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise morfolóxica de eÃdosan. 

2. Análise sintáctica de ou)deiìj aÃlloj e)me\ eÃswsen hÄ ouÂtoj. 

3. Intervencións de Sócrates na vida militar e política de Atenas. 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con strathgo/j, “xefe, 

xeneral”. 

 

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 2012 

Código:   32 

 

GREGO II 

 

OPCIÓN A: XENOFONTE 

I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 

OS ATENIENSES, SITIADOS, RESPONDEN CON OUTRO ASEDIO. 

Oi¸ d'  ¹AqhnaiÍoi poliorkou/menoi u(po\ tw=n Ai)ginhtw=n, pe/myantej ei¹j Aiãginan kaiì 

o(pli¿taj kaiì strathgo\n au)tw½n Pa/mfilon e)petei¿xisan Ai¹ginh/taij kaiì 

e)polio/rkoun au)tou\j kaiì kata\ gh=n kaiì kata\ qa/lattan de/ka trih/resin. 
NOTAS. 1. ¹Aqhnai=oj, -ou, ateniense. 2. Aiãgina, -hj, Exina, illa preto de Atenas. 4. Ai)ginh/thj, -ou, 

exineta, habitante de Exina. 5. Pa/mfiloj, -ou, Pánfilo, estratego ateniense. 6. Pa/mfilon, 

complemento, ten strathgo\n como predicativo. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise morfolóxica de pe/myantej e de trih/resin. 

2. ¿De que guerra protagonizada por Atenas se ocupa Xenofonte? 

3. Obras principais de Xenofonte. 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con strathgo/j 

“estratego” e con de/ka “dez”. 

 

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. ¿Cales son os temas fundamentais da Lírica Arcaica grega? 

2. Liñas xerais do argumento e espíritu da Ilíada. 

 

 

OPCIÓN B: PLATÓN 

I .- TRADUCIÓN (Puntuación máxima: sete puntos) 

EDUCACIÓN DOS NENOS EN COÑECER AS LEIS E ACTUAR SEGUNDO ELAS. 

  )Epeida\n de\ e)k didaska/lwn a)pallagw½sin oi( pai=dej, h( po/lij au)tou\j 

a)nagka/zei tou/j no/mouj manqa/nein kaiì kata\ tou/touj zh=n kata\ para/deigma, iàna 

mh\ au)toiì e)f' au(tw½n ei¹kv= pra/ttwsin. 
NOTAS. 1. a)pallagw½sin, subxuntivo aoristo de a)palla/ssw, “saír de”, “deixar”. 2. kata\ tou/touj 

refírese a tou/j no/mouj e ten kata\ para/deigma como predicativo 3. zh=n infinitivo de za/w. 4. ei¹kv= 

= “á lixeira”, pra/ttw = “actuar, obrar”. 

 

II.- PREGUNTAS (Puntuación máxima: tres puntos) 

a) Contestar DÚAS destas catro PREGUNTAS  

1. Análise sintáctica de iàna mh\ au)toiì e)f' au(tw½n ei¹kv= pra/ttwsin.  

2. Análise morfolóxica de manqa/nein e pra/ttwsin. 

3. Importancia da educación na Filosofía e na Política de Platón. 

4. Cite e explique algúns exemplos de vocabulario actual relacionados con pai=j, paido/j 

“neno”, e con po/lij, “cidade”. 

 

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PREGUNTAS: 

1. ¿Cales son os temas fundamentais da Lírica Arcaica grega? 

2. Liñas xerais do argumento e espíritu da Ilíada. 



 

CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO 
 

De acordo co programa vixente, o labor de tradución e de coñecemento práctico da lingua grega considérase básico 

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 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. 

 


