Prova per a majors de 20 anys

TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

EXERCICI 6 o 7: GREC I i II
(Durada: 1h 30 min)
Consternació en Atenes quan arriben les notícies
de la desfeta de la flota atenesa en Egospòtamos

VOCABULARI

QÜESTIONS
1. Traducció.
2. Morfologia. Trieu dues de les paraules següents i analitzeu-les morfològicament:
3. Sintaxi. Expliqueu la construcció següent i analitzeu sintàcticament els seus elements.

4. Etimologia. Indiqueu dos derivats moderns de cadascun dels ètims indicats a copntinuació,
en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana:

5. Cultura. Desenvolupa el tema de La historiografia grega.

Criteris de qualificació
•
•
•
•

La pregunta 1 té una valoració de 5 punts.
Les preguntes 2, 3 i 4 tenen una valoració d'1 punt cadascuna.
La pregunta 5 té una valoració de 2 punts.
L’exercici es qualificarà amb una puntuació numèrica entre 0 i 10 punts, sense decimals, i
es consideraran negatives les qualificacions inferiors a 5.
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Prova per a majors de 20 anys

TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

EJERCICIO 6 o 7: GRIEGO I y II
(Duración: 1h 30 min)
Consternación en Atenas cuando llega la noticia
de la derrota de la flota ateniense en Egospótamos

VOCABULARIO

CUESTIONES
1. Traducción.
2. Morfología. Elige dos de las palabras siguientes y analízalas morfológicamente:
3. Sintaxis. Explica la construcción siguiente y analiza sintácticamente sus elementos.

4. Etimología. Indica dos derivados modernos de cada uno de los étimos indicados a
continuación, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana:

5. Cultura. Desarrolla el tema de La historiografia griega.

Criterios de calificación
•
•
•
•

La pregunta 1 tiene una valoración de 5 puntos.
Las preguntas 2, 3 y 4 tienen una valoración de 1 punto cada una.
La pregunta 5 tiene una valoración de 2 puntos.
L’exercici es qualificarà amb una puntuació numèrica entre 0 i 10 punts, sense decimals, i
es consideraran negatives les qualificacions inferiors a 5.
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