
1. Una tortuga i una llebre (254P) 

!
ΧΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΛΑΓΩΟΣ	


 	
 Χελώνη καὶ λαγωὸς περὶ ὀξύτητος ἤριζον. καὶ δὴ προθεσμίαν στήσαντες 

τοῦ τόπου ἀπηλλάγησαν. ὁ μὲν οὖν λαγωὸς διὰ τὴν φυσικὴν ὠκύτητα ἀμελήσας 

τοῦ δρόμου πεσὼν παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκοιμᾶτο. ἡ δὲ χελώνη συνειδυῖα ἑαυτῇ 

βραδύτητα οὐ διέλιπε τρέχουσα καὶ οὕτω κοιμώμενον τὸν λαγωὸν 

παραδραμοῦσα ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς νίκης ἀφίκετο. 	


   	
 Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πολλάκις φύσιν ἀμελοῦσαν πόνος ἐνίκησεν. 	


!
Continguts: 

• Adjectius: formació d’adjectius de la primera classe, derivats en –ικός  

(φυσικήν). 
• Règim verbal: genitiu depenent de verbs (τοῦ δρόμου ἀμελήσας). 

• Estudi de les preposicions: περὶ  + genitiu, διὰ + acusatiu; παρὰ + acusatiu;      

ἐπὶ + acusatiu 

• Funció i valor dels preverbis: ἀπ-ηλλάγησαν τοῦ τόπου, συν-ειδυῖα ἑαυτῇ, τὸν 

λαγωὸν παρα-δραμοῦσα. 
• Expressió del temps. Acusatiu circumstancial (acusatiu d’extensió): προσθεμίαν 

(ἡμέραν). 
• Conjuncions de coordinació: les copulatives μὲν… δὲ (correlació); la il.lativa οὖν. 
• Conjuncions de subordinació: ὅτι (valor completiu). 

!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes nominals dels text, tant 
substantius com adjectius (inclosos els participis), classificant-les per 
declinacions i temes. 

✓ Escriure en present totes les formes verbals del text (personals i no 
personals). 

✓ Escriure en genitiu i datiu plural tots els substantius del text. 

✓ Estructura del text: indicar quines en són les oracions. 

✓ Traducció del text. 

!
2. Uns lladres i un gall (124P) 
!
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ΚΛΕΠΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ	

   	

  	
 Κλέπται εἴς τινα οἰκίαν εἰσελθόντες οὐδὲν ἄλλο εὗρον εἰ μὴ ἀλεκτρυόνα 

καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπηλλάγησαν. ὁ δὲ μέλλων ὑπ᾿ αὐτῶν θύεσθαι ἐδέετο, 

ὅπως αὐτὸν ἀπολύσωσι λέγων χρήσιμον ἑαυτὸν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι νύκτωρ 

αὐτοὺς ἐπὶ  τὰ ἔργα ἐγείροντα. οἱ δὲ ἔφασαν· ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτό σε μᾶλλον 

θύομεν· ἐκείνους γὰρ ἐγείρων ἡμᾶς οὐκ ἐᾷς κλέπτειν.῎ 	


     Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι μάλιστα τοῖς πονηροῖς ἠναντίωται, ἅτινα τῶν χρηστῶν 

ἐστιν εὐεργετήματα. 	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: εἰς + acusatiu; ὑπὸ + genitiu; ἐπὶ + acusatiu; διὰ + 

acusatiu. 
• Pronoms i adjectius indefinits: τις, οὐδείς, ἄλλος. 
• Pronoms personals, reflexius i no reflexius. 
• Pronoms i adjectius demostratius: ὅδε, οὗτοςμ ἐκεῖνος. 
• Pronoms i adjectius relatius: el compost ὅστις.  
• Valor i usos del pronom-adjectiu αὑτός. 
• Règim verbal: datiu depenent de verbs (τοῖς πονηροῖς ἠναντίωται). 
• La veu passiva i el complement agent. 
• Expressió del temps: adverbis (νύκτωρ). 

• Conjuncions de coordinació: l’adversativa ἀλλὰ; l’explicativa γὰρ. 
• Conjuncions de subordinació: ὅπως + subjuntiu (valor final). 
• Valor adverbial de καὶ. 
• Perífrasis verbals: μέλλω + infinitiu. 

!!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de tots els indefinits, demostratius o relatius del text, 
classificant-los segons siguin pronoms o adjectius. 

✓ Si es tracta d’adjectius, indicar a quin substantiu qualifiquen. 

✓ Si es tracta de pronoms, indicar a quin nom substitueixen o quin és el seu 
referent. 

✓ Canviar de nombre gramatical totes les formes verbals del text (inclosos els 
participis). 
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✓ Estructura del text: indicar quines són les oracions del text, marcant i analitzant 
les paraules que les introdueixen. Assenyalar els infinitius i analitzar-los 
morfològicament. 

✓ Traducció del text. 
!!
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3. Uns pescadors (21P) 
!

ΑΛΙΕΙΣ	
!
Ἁλιεῖς ἐξελθόντες εἰς ἄγραν ἐπειδὴ πολὺν χρόνον ταλαιπωρήσαντες 

οὐδὲν εἷλον, σφόδρα τε ἠθύμουν καὶ ἀναχωρῆσαι παρεσκευάζοντο. εὐθὺς δὲ 

θύννος ὑπό του τῶν μεγίστων διωκόμενος ἰχθύων εἰς τὸ πλοῖον αὐτῶν εἰσήλατο. 

οἱ δὲ τοῦτον λαβόντες μεθ᾿ ἡδονῆς ἀνεχώρησαν. 	


     	
 Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι πολλάκις, ἃ μὴ τέχνη παρέσχε, ταῦτα τύχη 

ἐδωρήσατο.  	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: εἰς + acusatiu; ὑπὸ + genitiu; μετὰ + genitiu . 

• Adjectius irregulars: πολύς. !
• Superlatius irregulars: μέγιστος. 
• Pronoms i adjectius indefinits: τις (οὐδίς).  
• Pronoms i adjectius demostratius: ὅδε (οἱ δὲ), οὗτος. 
• Pronoms i adjectius relatius: l’antecedent. 

• Valor partitiu del genitiu: l’indefinit τις + genitiu.  

• La negació μὴ. 
• Conjuncions de coordinació: la copulativa δὲ; la correlació τε … καὶ. 

• Conjuncions de subordinació: ἐπειδὴ (valor temporal). 
• La concordança subjecte / verb. 

• Expressió del temps: εὐθύς (adverbi / complement predicatiu). 

!!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes verbals, de la veu mitjana-passiva, 

justificant per raons d’estructura sintàctica quina o quines són mitjanes i quina o 
quines són passives. 

✓ Escriure en imperfet totes les formes verbals personals del text. 

✓ Canviar de nombre gramatical totes les formes nominals del text (imclosos els 
participis). 
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✓ Per què αὐτῶν està en plural i τοῦτον en singular? Són formes pronominals o 

adjectives? A qui qualifiquen o a qui substitueixen? 

✓ Anàlisi sintàctica de tots els sintagmas preposicionals del text. 

✓ Hi ha en el text alguna oració subordinada completiva? 

✓ En el text hi ha quatre participis apositius. Amb qui concerta cadascun d’ells? 
Quin valor circumstancial té? 

✓ Estructura del text: indicar quantes oracions el formen, marcant i analitzant les 
paraules que les introdueixen. 

✓ Traducció del text. 

!!
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4. Una tonyina i un dofí (P) 

!
ΘΥΝΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙΣ	


     	
 Θύννος διωκόμενος ὑπὸ δελφῖνος καὶ πολλῷ τῷ ῥοίζῳ φερόμενος ἐπειδὴ 

καταλαμβάνεσθαι ἔμελλεν, ἔλαθεν ὑπὸ σφοδρᾶς ὁρμῆς ἐκβρασθεὶς εἴς τινα 

ἠιόνα. ὑπὸ δὲ τῆς αὐτῆς φορᾶς ἐλαυνόμενος καὶ ὁ δελφὶς αὐτῷ συνεξώσθη. καὶ 

ὁ θύννος ὡς ἐθεάσατο, ἐπιστραφεὶς πρὸς αὐτὸν λειποψυχοῦντα ἔφη· “ἀλλ᾿ 

ἔμοιγε οὐκέτι λυπηρὸς ὁ θάνατος: ὁρῶ γὰρ καὶ τὸν αἴτιόν μοι θανάτου 

γενόμενον συναποθνῄσκοντα”. 	


     	
 Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι ῥᾳδίως φέρουσι τὰς συμφορὰς οἱ ἄνθρωποι, ὅταν 

ἴδωσι καὶ τοὺς αἰτίους τούτων γεγονότας δυστυχοῦντας. 	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: ὑπὸ + genitiu; εἰς + acusatiu; πρὸς + acusatiu. 
• El complement agent: genitiu i datiu. 
• Els adverbis modals en -ῶς.  
• Valor adverbial de καὶ. 
• La partícula restrictiva -γε. 
• Conjuncions de subordinació: ὡς (valor causal-modal); ἐπειδὴ (valor causal). 
• L’oració nominal. 
• Perífrasis verbals: μέλλω + infinitiu. 

• Participis predicatius en nominatiu (verbs modals: λανθάνω) i en acusatiu 

(verbs de percepció: ὁράω). 
• Participis atributius (substantivats). !!

Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de tots els participis del text, assenyalant amb quina 
paraula concorden. 

✓ Escriure en acusatiu singular i plural totes les formes nominals (substantius, 
adjectius, participis, pronoms) del text. 

✓ Localitzar tots els complements agents del text. 

✓ En el text apareix cinc vegades la forma καὶ. En quins casos actua pròpiament 

com a conjunció de coordinació copulativa [indicar aleshores quins elements 
uneix] i en quins casos té valor adverbial? 
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✓ Per què αὐτῆς és un adjectiu, i per què αὐτῷ o αὐτὸν són formes pronominals? 

Quins en són els referents? Com s’han de traduir en cada cas? 

✓ Per què els participis ἐκβρασθείς, συναποθνῄσκοντα i δυστυχοῦντας són 

predicatius? Amb qui concerta cadascun d’ells? 

✓ Hi ha en el text alguna perífrasi verbal? 

✓ Analitzar tots els elements del sintagma que formen els participis atributius 
(substantivats). 

✓ Estructura del text: indicar quines oracions subordinades hi ha. 

✓ Traducció del text. 
!
!
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5. Un cérvol i una vinya (79P) 

!
ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ	


Ἔλαφος κυνηγοὺς φεύγουσα ὑπ᾿ ἀμπέλῳ ἐκρύβη. παρελθόντων δ᾿ ὀλίγον 

ἐκείνων ἡ ἔλαφος τελέως ἤδη λαθεῖν δόξασα τῶν τῆς ἀμπέλου φύλλων ἐσθίειν 

ἤρξατο. τούτων δὲ σειομένων οἱ κυνηγοὶ ἐπιστραφέντες καί, ὅπερ ἦν ἀληθές, 

νομίσαντες τῶν ζῴων ὑπὸ τοῖς φύλλοις τι κρύπτεσθαι βέλεσιν ἀνεῖλον τὴν 

ἔλαφον. ἡ δὲ θνῄσκουσα τοιαῦτ᾿ ἔλεγε· “δίκαια πέπονθα: οὐ γὰρ ἔδει τὴν 

σώσασάν με λυμαίνεσθαι”.	


     	
 Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οἱ ἀδικοῦντες τοὺς εὐεργέτας ὑπὸ θεοῦ κολάζονται.  	


!!
Continguts: 

• Els temes contractes de la tercera declinació: substantius en -ος (tema -οσ- / -

εσ-)  i adjectius en -ης / -ες (tema en –εσ-). 
• Estudi de les preposicions: ὑπὸ + genitiu; ὑπὸ + datiu. 

• Règim verbal: genitiu depenent de verbs (τῶν τῆς ἀμπέλου φύλλων ἐσθίειν). 
• Valor partitiu del genitiu: l’indefinit τις + genitiu.  

• El pronom relatiu ὅσπερ.  
• Acusatiu circumstancial (acusatiu d’extensió, expressió de l’espai i del temps): 

ὀλίγον. 
• Els adjectius neutres plurals. Acusatiu intern. 
• El genitiu absolut. 
• L’infinitiu. Funcions sintàctiques. 
• El verb δοκέω + infinitiu. Valor i usos. 

• El verb δεῖ + infinitiu. 

• Perífrasis verbals: ἄρχομαι + infinitiu. 

!!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes nominals (substantius, adjectius, 
pronoms i participis) del text, classificant-les per declinacions i temes, i indicant-
ne la categoria. 

✓ Funció sintàctica de tots els acusatius del text. 

✓ Quin és l’antecedent de l’oració de relatiu? En què concorden necessàriament 
relatiu i antecedent? 
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✓ Analitzar sintàcticament tots els elements dels dos genitius absoluts. 

✓ Per què σώσασαν i ἀδικοῦντες són participis atributius? 

✓ Estructura del text: valor circumstancial de tots els participis apositius del text.  

✓ Traducció del text. 
!
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6. Un rossinyol i falcó (4P) 

!
ΑΗΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΞ	


     	
 Ἀηδὼν ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυὸς καθημένη κατὰ τὸ σύνηθες ᾖδεν. ἱέραξ δὲ 

αὐτὴν θεασάμενος, ὡς ἠπόρει τροφῆς, ἐπιπτὰς συνέλαβεν. ἡ δὲ μέλλουσα 

ἀναιρεῖσθαι ἐδέετο αὐτοῦ μεθεῖναι λέγουσα, ὡς οὐχ ἱκανή ἐστιν ἱέρακος 

γαστέρα αὐτὴ πληρῶσαι, δεῖ δὲ αὐτόν, εἰ τροφῆς ἀπορεῖ, ἐπὶ τὰ μείζονα τῶν 

ὀρνέων τρέπεσθαι. καὶ ὃς ὑποτυχὼν εἶπεν· “ἀλλ᾿ ἔγωγε ἀπόπληκτος ἂν εἴην, εἰ 

τὴν ἐν χερσὶν ἑτοίμην βορὰν παρεὶς τὰ μηδέπω φαινόμενα διώκοιμι”. 	


     	
 Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀλόγιστοί εἰσιν, οἳ δι᾿ ἐλπίδα 

μειζόνων τὰ ἐν χερσὶν ὄντα προίενται. 	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: ἐ π ὶ + genit iu ; ἐ π ὶ  + acusat iu;                                                    

κατὰ + acusatiu; διὰ + acusatiu; ἐν + datiu. 
• Pronom adjectiu indefinit. 
• Comparatius irregulars: μείζων.  
• Superlatius en –ιστος: ἀλόγιστος.  
• Adjectius substantivats: τὸ σύνηθες, τὰ μείζονα. 
• Usos del genitiu: genitiu partitiu, genitiu com a règim verbal. 
• αὐτός com a pronom personal de tercera persona. 

• La partícula modal ἂν. 
• Oracions de relatiu: relatiu per demostratiu; relatiu sense antecedent. 
• Infinitiu determinatiu: depenent d’adjectius (ἱκανός). 
• Conjuncions de subordinació: ὡς (valor causal-modal i com a completiva = ὅτι). 
• Conjuncions de subordinació: εἰ. Períodes condicionals. 

!!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes verbals del text (inclosos participis). 

✓ Quin és el referent del pronom αὐτός cada vegada que apareix en el text? 

✓ Escriure en grau positiu totes les formes de comparatiu i de superlatiu del 
text. 

✓ Escriure en indicatiu totes les formes verbals d’optatiu que hi ha en el text. 
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✓ Localitzar en el text dos sintagmes constituïts per participi atributiu 
(substantivat). 

✓ Anàlisi sintàctica de les oracions d’infinitiu del text. 

✓ En el text hi ha dos períodes condicionals. De quin tipus són? Indica quina és 
l’apòdosi i quina la pròtasi. 

✓ Funció sintàctica de tots els genitius del text. 

✓ Enumerar totes les conjuncions de coordinació del text. 

✓ Estructura del text: indicar quines oracions subordinades hi ha. 

✓ Traducció del text. 
!!
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7. Uns caminants i una destral (79P) 

!
ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ	


     	
 Δύο ἐν ταὐτῷ ὡδοιπόρουν. θατέρου δὲ πέλεκυν εὑρόντος ὁ ἕτερος 

ἔλεγεν· “εὑρήκαμεν”, ὁ δὲ ἕτερος αὐτῷ παρῄνει μὴ λέγειν “εὑρήκαμεν, ἀλλ᾿ 

εὕρηκας”. μετὰ μικρὸν δὲ ἐπελθόντων αὐτοῖς τῶν ἀποβεβληκότων τὸν πέλεκυν 

ὁ ἔχων αὐτὸν διωκόμενος ἔλεγε πρὸς τὸν συνοδοιπόρον· “ἀπολώλαμεν”, ἐκεῖνος 

δὲ ἔφη· “ἀλλ᾿ ἀπόλωλα, εἰπέ. οὐδὲ γάρ, ὅτε τὸν πέλεκυν εὗρες, ἐμοὶ αὐτὸν 

ἀνεκοινώσω”. 	


     	
 Ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι οἱ μὴ μεταλαβόντες τῶν εὐτυχημάτων οὐδὲ ἐν ταῖς 

συμφοραῖς βέβαιοί εἰσι φίλοι. 	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: ἐν + datiu; µετὰ + acusatiu; πρὸς + acusatiu  
• Els adjectius numerals. 
• Pronoms indefinits: expressions de dualitat i d’alteritat. 
• El tema de perfet. 
• L’imperatiu. 
• La crasi. 
• La negació μὴ. 
• Expressions de temps i de lloc (locucions sense substantiu o braquilogies): ἐν 

ταὐτῷ, μετὰ μικρὸν. 
• Règim verbal: genitiu regit pel preverbi (μετα-λαβόντες τῶν εὐτυχημάτων). 
• Règim verbal: datiu amb verbs d’afinitat, proximitat, companyia,…, o els seus 

contraris (ἐμοἀ ... ὶν-εκοινώσω, ἐπ-ελθόντων αὐτοῖς). 
• αὐτός com a pronom personal de tercera persona. 
• Genitiu absolut. 
• Conjuncions de coordinació: οὐδὲ (copulativa negativa). 
• Conjuncions de subordinació: ὅτε (valor temporal). 

!
Activitats:  

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes pronominals del text, indicant-ne el 
referent. 

✓ Anàlisi morfològica de tots els participis. Amb quina paraula concorden ? 

✓ Anàlisi sintàctica dels genitius absoluts del text. 
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✓ A quin tipus d’oració subordinada equival el participi apositiu del text? 

✓ Enunciar les formes verbals del text: present, futur, aorist, perfet. 

✓ Localitzar en el text dos sintagmes constituïts per participi atributiu 
(substantivat). 

✓ Valor sintàctic de tots els datius del text. 

✓ Estructura del text: indicar tots els nexes del text i analitzar-los, indicant quin 

valor tenen. Quines oracions uneix la conjunció οὐδὲ? 

✓ Traducció del text. 
!!
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8. Prometeu i els homes (240P) 

!
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ	


     	
 Προμηθεὺς κατὰ πρόσταξιν Διὸς ἀνθρώπους ἔπλασε καὶ θηρία. ὁ δὲ Ζεὺς 

θεασάμενος πολλῷ πλείονα τὰ ἄλογα ζῷα ἐκέλευσεν αὐτὸν τῶν θηρίων τινὰ 

διαφθείραντα ἀνθρώπους μετατυπῶσαι. τοῦ δὲ τὸ προσταχθὲν ποιήσαντος 

συνέβη τοὺς ἐκ τούτων πλασθέντας τὴν μὲν μορφὴν ἀνθρώπων 	


ἔχειν, τὰς δὲ ψυχὰς θηριώδεις. 	


     	
 Πρὸς ἄνδρα σκαιὸν καὶ θηριώδη ὁ λόγος εὔκαιρος.  	


! !
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: κατὰ + acusatiu; ἐκ + genitiu; πρὸς + acusatiu. 
• Adjectius de la segona classe: tercera declinació (temes en nasal i temes 

contractes en -εσ-). 
• Comparatius irregulars: μείζων. 
• Datiu amb valor adverbial: πολλῷ πλείονα. 
• Determinants nominals en concordança (adjectius) / en dependència (genitiu 

complement del nom). 
• Formes verbals d’ús impersonal: συνέβη. 

• Conjuncions de coordinació: les copulatives μὲν … δὲ (correlació). 

!!
Activitats: 

✓ Anàlisi morfològica de totes les formes verbals del text (inclosos els participis). 

✓ Escriure en present totes les formes verbals del text. 

✓ Anàlisi sintàctica de l’oració nominal del text. 

✓ Quin és el referent del pronom αὐτός cada vegada que apareix en el text? 

✓ Localitzar en el text dos sintagmes constituïts per participi atributiu 
(substantivat). 

✓ Funció sintàctica de tots els genitius del text. 

✓ Enumerar totes les conjuncions de coordinació del text. 

✓ Estructura del text: indicar quina funció tenen les oraciones subordinades 
completives d’infinitiu que hi ha en el text. 

✓ Traducció del text. 
!
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9. Zeus i els homes (108P) 

!
ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ	


     	
 Ζεὺς πλάσας ἀνθρώπους ἐκέλευσεν ῾Ερμῇ νοῦν αὐτοῖς ἐγχέαι· κἀκεῖνος 

μέτρον ποιήσας ἴσον ἑκάστῳ ἐνέχεε. συνέβη δὲ τοὺς μὲν μικροφυεῖς 

πληρωθέντας τοῦ μέτρου φρονίμους γενέσθαι, τοὺς δὲ μακροὺς ἅτε μὴ 

ἐφικομένου τοῦ ποτοῦ μέχρι γονάτων ιμὲνι, μὴ δὲ εἰς πᾶν τὸ σῶμα 

ἀφρονεστέρους γενέσθαι.  	


     	
 Πρὸς ἄνδρα εὐμεγέθη μὲν σώματι, κατὰ ψυχὴν δὲ ἀλόγιστον.	


!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: εἰς + acusatiu; πρὸς  + acusatiu; κατὰ + acusatiu 

• Preposicions impròpies: μέχρι + genitiu. 

• Els substantius contractes de la declinació temàtica: νοῦς. 
• Els substantius irregulars: temes mixtos. 
• Adjectius substantivats. 
• Pronoms indefinits. 
• La negació μῆ. 
• Règim verbal: genitiu depenent de verbs. 
• Règim verbal: datiu exigit pel preverbi (ἐγ-χέαι). 
• Complement de l’adjectiu. 
• Complements predicatius. 
• Genitiu absolut amb conjunció (ἅτε). 
• Conjuncions de coordinació: les copulatives μὲν … δὲ (correlació). 

• Conjuncions de subordinació: ὁτε (valor temporal).  

!
Activitats: 

✓ Escriure en present totes les formes verbals del text (inclosos participis i 
infinitius). 

✓ Anàlisi morfològica de tots els adjectius del text, indicant a quina classe 
(paradigma morfològic) pertanyen i quin tipus d’adjectiu són (des del punt de 
vista sintàctic). 

✓ Escriure en genitiu singular i en genitiu plural tots els substantius del text. 

✓ Funció sintàctica de tots els datius del text. 

✓ Estructura del text: anàlisi sintàctica des de συνέβη  fins a ἀφρονεστέρους 

γενέσθαι. 
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✓ Transformar les oracions d'infinitiu en oracions subordinades completives de 

Óti. 
✓ Traducció del text. 
!

!
!
!
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10. La mostela i Afrodita (50P) 

!
ΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	


     	
 Γαλῆ ἐρασθεῖσα νεανίσκου εὐπρεποῦς ηὔξατο τῇ ᾿Αφροδίτῃ, ὅπως αὐτὴν 

μεταμορφώσῃ εἰς γυναῖκα. καὶ ἡ θεὸς ἐλεήσασα αὐτῆς τὸ πάθος μετετύπωσεν 

αὐτὴν εἰς κόρην εὐειδῆ. καὶ οὕτως ὁ νεανίσκος θεασάμενος αὐτὴν καὶ ἐρασθεὶς 

οἴκαδε ὡς ἑαυτὸν ἀπήγαγε. καθημένων δ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ 	


θαλάμῳ ἡ ᾿Αφροδίτη γνῶναι βουλομένη, εἰ μεταβαλοῦσα τὸ σῶμα ἡ γαλῆ καὶ 

τὸν τρόπον ἤλλαξε, μῦν εἰς τὸ μέσον καθῆκεν. ἡ δὲ ἐπιλαθομένη τῶν παρόντων 

ἐξαναστᾶσα ἀπὸ τῆς κοίτης τὸν μῦν ἐδίωκε καταφαγεῖν ἐθέλουσα. καὶ ἡ θεὸς 

ἀγανακτήσασα κατ᾿ αὐτῆς πάλιν αὐτὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν ἀποκατέστησεν. 	


     	
 Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ φύσει πονηροί, κἂν φύσιν ἀλλάξωσι, τὸν 

γοῦν τρόπον οὐ μεταβάλλονται. 	


!!
Continguts: 

• Estudi de les preposicions: εἰς + acusatiu; ἐν + datiu; ἀπὸ  + genitiu; κατὰ + 

genitiu. 
• Preposicions impròpies: ὡς + acusatiu. 
• Els substantius irregulars: temes mixtos. 
• Règim verbal: genitiu depenent de verbs. 
• Oracions interrogatives indirectes introduïdes per la conjunció εἰ. 
• Conjuncions de subordinació: ὅπως + subjuntiu (valor final).  
• Conjuncions de subordinació: la crasi κἂν [= καἐά + ὶν] + subjuntiu (valor 

concessiu). !!
Activitats: 

✓ Escriure en present totes les formes verbals del text. 

✓ Escriure en nominatiu singular i en nominatiu plural tots els substantius del 
text. 

✓ Anàlisi morfològica i valor sintàctic de totes les formes pronominals del text. 

✓ Escriure en genitiu singular i en genitiu plural tots els substantius del text. 

✓ Anàlisi morfològica de tots els adjectius del text, indicant a quin substantiu 
determinen o si estan susbtantivats. 

✓ Quin és el referent del pronom αὐτός cada vegada que apareix en el text? 
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✓ Funció sintàctica de tots els genitius i datius del text. 

✓ Estructura del text: quantes oracions subordinades circumstancials hi ha en el 
text? De quin tipus són i de quina forma verbal principal depenen?  

✓ A quin tipus d’oració subordinada circumstancial equivalen els participis 

apositius del text? 

✓ Traducció del text. 
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