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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Grego I forma parte das materias propias da modalidade do bacharelato de 
humanidades. O estudo da lingua grega, xunto coa latina, constitúe a base fundamental pa-
ra a comprensión do funcionamento gramatical da familia de linguas de orixe indoeuro-
pea, dentro da cal están as dúas linguas que falamos na nosa comunidade, máis calquera 
das outras que se estudan como linguas estranxeiras no bacharelato, entre as máis habi-
tuais, o inglés e o francés. 

Ademais, sen sermos necesariamente conscientes, utilizamos innumerable léxico de 
procedencia grega. Moitas palabras chegáronnos de Grecia a través dos romanos, que as 
introduciron no seu vocabulario latino, e as adaptaron á súa lingua, que logo derivou nas 
nosas linguas romances. Pero sobre todo é salientable a cantidade de léxico científico e 
técnico que procede de raíces gregas. Á hora de crear estes neoloxismos para denominar 
os conceptos novos de todas as ciencias dun xeito preciso e exento de ambigüidades, os 
investigadores volveron a súa mirada ao vocabulario grego. Multitude de tecnicismos co-
mo antropoloxía, pedagogo, misoxinia, poligamia, monarquía, cronógrafo, hemorraxia, 
nefrítico, xeriatra, e tantos outros; e máis algunhas palabras que nos poden parecer máis 
comúns como anestesia, agonía, crise, trevo, fotografía ou telegrama son todas de proce-
dencia grega. 

Pero estudar grego clásico non é estudar simplemente unha gramática e un vocabulario 
de soporte, senón que con el estudamos os alicerces de toda a cultura europea. Dende o 
asentamento dos primeiros pobos de estirpe grega na península dos Balcáns, iniciouse o 
proceso de xestación dunha das culturas máis orixinais de Europa. Nela naceron as primei-
ras teorías científicas e filosóficas de Occidente, algunhas das cales aínda seguen en vi-
xencia milenios máis tarde. Ela foi o berce do sistema democrático e da liberdade de pen-
samento. Os seus artistas estableceron os canons da arte clásica, que sobreviviron e seguen 
sendo revisados de continuo pola arte posterior. A súa riquísima mitoloxía nutriu de ar-
gumentos a historia da literatura e da arte universais. E en grego foron escritos os Novos 
Testamentos, parte fundamental do libro de cabeceira de máis de media humanidade, a 
Biblia. Todo iso vai ser abordado dun xeito ou doutro nesta materia. 

Polo tanto, neste curso de 1º de bacharelato de Grego I exercitarémonos en: 

� Coñecer os aspectos fundamentais do grego clásico; máis concretamente, o grego ático 
clásico do séculos V e IV a.C.; tanto no plano gramatical (morfoloxía e sintaxe) coma 
no léxico. 

� Recoñecer a relación existente entre o vocabulario grego e o galego, e a decatármonos 
da permanencia de palabras de orixe grega na terminoloxía científica e técnica de todas 
as disciplinas do saber humano. 

� Practicar a técnica da tradución e retroversión de textos, co obxectivo de exercitármo-
nos no razoamento gramatical e lóxico. 

� Aproximármonos ao mundo histórico, cultural, relixioso, político, filosófico, científico 
e artístico da antigüidade grega a través da súa lingua, dos seus textos, dos seus perso-
naxes, e da súa mitoloxía. 

� Analizar e valorar criticamente os factores culturais herdados dos gregos que se conver-
teron en patrimonio universal. Un dos exemplos máis evidentes poden ser os Xogos 
Olímpicos. Outros foron felizmente superados nas nosas civilizacións occidentais mo-
dernas: escravitude, marxinación da muller, belicismo, etcétera.  
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Libro de texto 

O libro de texto elixido é Griego I da editorial Almadraba, editado en Barcelona no ano 
2008, edición en castelán. 

Autores: M. Colomer y M. R. Tomás 

ISBN: 978-84-8308-589-9. 

Esta materia precisa o manexo imprescindible dun dicionario. O máis recomendable é o 
Diccionario manual Griego clásico- Español da editorial VOX. 

Autores: José Mª Pabón de Urbina. 

ISBN: 978-84-8332-834-7 

Distribución temporal das unidades 

O noso libro de texto distribúe a materia en doce unidades, máis unha introdutoria, titula-
das co nome dun deus, ou dunha deusa, ou dunha parellas de deuses. Desenvolveranse po-
lo tanto catro unidades en cada unha das tres avaliacións nas que se divide o curso, agás na 
primeira avaliación, na que haberá que incluír tamén o tema introdutorio. 

Cada avaliación, á súa vez, componse aproximadamente de cinco períodos quincenais. 
En cada quincena disporemos de dúas sesións lectivas presenciais obrigatorias, e unha se-
sión de titoría de orientación. 

Distribuiremos, pois, as unidades neses períodos quincenais do seguinte xeito: 

1ª quincena Unidade 0: Coñecementos previos. 

2ª quincena Unidade 1: O Caos. 

3ª quincena Unidade 2: Cronos 

4ª quincena Unidade 3: Zeus e Hera. 

1º avaliación 

5ª quincena Unidade 4: Poseidón. 

6ª quincena Unidade 5: Hades. 

7ª quincena Unidade 6: Démeter e Perséfone. 

8ª quincena Unidade 7: Atenea e Ares. 

9ª quincena Unidade 8: Afrodita. 

2º avaliación 

10ª quincena Recapitulación e repaso. 

11ª quincena Unidade 9: Dioniso. 

12ª quincena Unidade 10: Ártemis e Apolo. 

13ª quincena Unidade 11: Hefesto. 

14ª quincena Unidade 12: Hermes. 

3º avaliación 

15ª quincena Recapitulación e repaso. 

Metodoloxía de estudo 

A metodoloxía de estudo do grego coma lingua non difire demasiado daquela usada para 
estudar unha lingua estranxeira, salvo no feito de que a finalidade última de coñecer inter-
namente a lingua grega non é falala, senón de saber interpretar textos escritos. 

Cómpre ter en conta, pois, as seguintes recomendacións: 

� En canto á gramática grega: nunha primeira fase haberá que facer o esforzo de memori-
zar os paradigmas, ou cadros de desinencias, das declinacións e conxugacións verbais. 
Contamos co apoio do latín. É dicir, aquelas cuestións gramaticais que comparten am-
bas linguas serán tratadas case sempre antes na materia de Latín I, de xeito que cando 
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estudemos ese mesmo aspecto en grego contaremos coa comparación do caso latino, o 
que facilitará o seu estudo. O labor memorístico inicial poderá dar paso paulatinamente 
a un traballo de maior razoamento. O grego, como calquera outra lingua, é un ente or-
gánico, con todos os seus elementos relacionados entre si, e resultará máis fácil de es-
tudar buscando e analizando as concomitancias e diferenzas entre declinacións, e como 
xa dixemos, coas declinacións latinas. É fundamental asentar paso a paso cada un deses 
apartados para que non se acumulen baleiros, xa que non será posible avanzar correc-
tamente nunha nova unidade, de non ter suficientemente dominadas as precedentes.  

� Tamén será preciso ir memorizando un vocabulario grego básico, para non acudir cons-
tantemente á consulta do dicionario. Ao principio convirá reter na memoria as breves 
listaxes de palabras novas que cada unidade do libro resalta como importantes. Mais, 
aos poucos, o léxico de uso máis frecuente repetirase unidade tras unidade e será fácil 
de lembrar sempre que nos apoiemos en analizar a súa relación coas nosas linguas ro-
mances. Todas as unidades contan con textos breves, e oracións traducidas que nos 
permiten afacernos a ese léxico facilmente. Despois da explicación gramatical aparece 
un breve glosario que resume as palabras que o alumnado debería ir coñecendo. 

Para abordar a compresión de textos gregos, a súa tradución e retroversión (escribilos 
en grego) haberá que exercitarse no razoamento morfosintáctico. Para isto será moi be-
neficioso contar cunha boa base no coñecemento da morfoloxía en galego (os tipos de 
palabras e a súas características gramaticais), así coma en sintaxe (relación entre as pa-
labras e a súas funcións dentro da oración). Será fundamental realizar, como mínimo, as 
actividades que ofrece o libro de texto, así como aquelas de reforzo que poidan ser en-
comendadas nas clases por parte do profesor. Esta mesma guía ofrece unha serie de ac-
tividades de autoavaliación con esa finalidade. 

� En canto aos contidos relacionados coa historia da Hélade, da civilización e cultura 
gregas, os métodos de estudo compártense con materias de humanidades coma a Histo-
ria. A elaboración de esquemas, mapas conceptuais e resumos dos distintos apartados 
que desenvolve cada unidade permitirán que dispoñamos dunha visión de conxunto do 
tema tratado. 

En relación coas cuestións de xeografía histórica, coma poden ser os distintos confli-
tos bélicos (a Guerra de Troia, as Guerras Médicas, a Guerra do Peloponeso, ou a crea-
ción do Imperio alexandrino, etc.) será preciso elaborar e traballar mapas mudos, par-
tindo sempre dunha base suficientemente sólida en xeografía de Europa, de Asia Menor, 
e do Próximo Oriente. 

Ofrecemos tres últimos consellos aplicables ao estudo de calquera materia do bacharelato 
semipresencial: 

� Tanto no apartado de cultura clásica como no de gramática, pero neste en especial, 
convén ter en conta que serán imprescindibles a asimilación progresiva dos contidos. 

� Esta asimilación progresiva será posible a base de constancia e de práctica continuada. 

� Esta materia, Grego I, desenvólvese no bacharelato presencial ao longo de catro sesións 
lectivas semanais, ás que habería que sumar o tempo que, á parte das clases, o alumna-
do lle dedica ao estudo e realización de exercicios. No bacharelato semipresencial con-
tamos cunha sesión lectiva semanal e unha titoría de orientación quincenal. Polo tanto, 
o alumnado deste bacharelato, para obter uns bos resultados en grego, debería dedicar-
lle entre dúas e catro horas semanais ao estudo e preparación da materia, sempre en 
función das capacidades persoais de cada un e das circunstancias persoais de dispoñibi-
lidade horaria. 
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Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade do libro ábrese cun mapa conceptual que expón os contidos que se desen-
volverán nela, e na páxina seguinte preséntanse eses contidos cunha breve explicación. 

Os contidos da unidade desenvólvense despois agrupados sempre en torno a tres gran-
des eixes: 

� Mitoloxía: cada unidade iníciase cunha breve explicación dun deus olímpico, cun texto 
orixinal e a súa tradución, que mostra un aspecto representativo da vida dos deuses. A 
súa finalidade é analizar non só a súa significación mítica, senón tamén o léxico e a 
gramática. 

� Lingua: a continuación preséntanse unhas oracións gregas coa súa tradución, que cons-
titúen unha base para o desenvolvemento dos contidos gramaticais da unidade. De se-
guido aparece unha breve explicación morfolóxica e sintáctica sobre o tema, acompa-
ñada dos paradigmas, modelos, e cadros que a ilustran. Complétase este apartado con 
actividades prácticas e co glosario correspondente.  

� Cultura: cada unidade péchase cun tema de cultura grega, para coñecer o proceso evo-
lutivo da súa historia e da súa literatura. Así, abórdanse os distintos períodos e civiliza-
cións da Hélade, e os principais xéneros literarios, como a épica, a comedia e a traxe-
dia. 

As unidades 0 e 12 presentan unha estrutura distinta: a unidade 0 expón unha serie de 
coñecementos previos para situármonos xeográfica e cronoloxicamente na Hélade. A nú-
mero 12 presenta unha recompilación de textos de diversos autores e épocas, de grande in-
terese polo seu contido histórico e mítico, e que permitirán, cara ao final do curso, a prác-
tica da tradución e análise textual, activando todos os coñecementos adquiridos ao longo 
do curso, e enlazando este coa materia de Grego II do seguinte ano escolar. 

Ao final das unidades cuarta, oitava e duodécima ofrécesenos unha batería de exerci-
cios de autoavaliación. Con eles, o alumnado pode facer un control dos coñecementos e do 
nivel adquirido antes do exame final de cada avaliación. 

Como apoio ao estudo de cada unidade, o libro presenta un CD-ROM cunha presenta-
ción por cada unidade na que se remite o alumnado a diversos recursos dixitais de grande 
utilidade para repasar, ampliar ou completar a información necesaria. 

As titorías lectivas e de orientación 

A materia de Grego I, como calquera outra do currículo do bacharelato semipresencial, 
conta cunha sesión semanal de asistencia obrigatoria, que recibe o nome de titoría lectiva. 
Nela abórdanse as explicacións teóricas da unidade que correspondan en cada momento do 
curso. 

Estas sesións semanais compleméntanse cunha titoría de orientación (de asistencia non 
obrigatoria) de periodicidade quincenal. Nela o alumnado poderá resolver as dúbidas que 
lle poden xurdir no seu labor individual de estudo e preparación da materia. 

Como pode apreciarse no terceiro apartado desta introdución, case todas as unidades 
correspóndense cunha quincena lectiva, de xeito que cada unidade ha de ser desenvolvida 
en dúas titorías lectivas e unha titoría de orientación. Nas segunda e terceira avaliacións 
estúdanse só catro unidades, pero de complexidade progresiva. Resérvanse as sesións lec-
tivas da última quincena de cada unha destas avaliacións para facer repaso xeral dos conti-
dos desenvolvidos nelas, en especial, da práctica gramatical. 

A estrutura das unidades do libro facilita que o traballo poida ser distribuído neses tem-
pos do seguinte xeito: 
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� Na primeira titoría lectiva abordarase a explicación da parte de gramática grega da uni-
dade. A limitación do tempo obrigará a que o docente incida nas cuestións máis com-
plicadas e a incidir e resaltar os aspectos máis importantes. De restar tempo da sesión, 
poderán abordarse en clase parte das actividades que propón o libro xunto coas explica-
cións. 

� Na segunda titoría lectiva explicaranse os restantes apartados da unidade sobre mitolo-
xía e cultura. De novo, primarase a concisión por parte do docente, que ofrecerá as in-
dicacións precisas para que o alumno poida completar por si mesmo o estudo destas 
seccións da unidade. No tempo que reste da explicación, traballaranse os textos, ora-
cións e exercicios que ofrecen eses apartados, ou mesmo, os do apartado de gramática 
que puidesen quedar sen resolver en titorías anteriores. 

� A titoría de orientación é o momento indicado para que o alumnado pregunte e solucio-
ne todas as dúbidas que lle puidesen ter xurdido no seu traballo individual de estudo. 
Isto non quere dicir, por suposto, que nas titorías lectivas non se poidan formular pre-
guntas. Pero o máis importante destas titorías de orientación é a de realizar as prácticas 
precisas para que o alumnado asimile o mellor e máis facilmente posible a información 
da unidade. 

É recomendable que, despois das sesións lectivas e antes da titoría de orientación, o 
alumnado teña realizado xa as actividades de autoavaliación propostas en cada unidade 
desta guía e resoltas nas solucións finais. Así poderá consultar ao docente as dúbidas 
que lle xurdiran no proceso de realización e autocorreción destas actividades. 

Lecturas recomendadas 

Ademais da información que achega o libro de texto, pódense consultar entre outros os se-
guintes títulos: 

� Lingua grega: 

– O anexo de morfoloxía que pecha o dicionario recomendado no segundo apartado 
desta introdución é moi útil para consultar as dúbidas puntuais que poidan xurdir ne-
se aspecto. 

– Na mesma editorial que o libro de texto, contamos cun breve e práctico manual co 
título: ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latín y griego, editorial Al-
madraba, autora Carmen Romero Barranco, ISBN 978-84-8308-343-7 

� Cultura e mitoloxía gregas: neste apartado suxeriremos un pequeno grupo de libros de 
peto que resultan axeitados para ampliar os coñecementos sobre estes aspectos do pro-
grama de xeito agradable e lúdico: 

– Así vivían en la Grecia antigua, de Raquel López Melero, na editorial Anaya, ISBN 
978-84-207-3444-6. 

– La civilización griega, de Arturo Pérez Almoguera, na editorial Anaya, ISBN 978-
84-207-3362-3. 

– Historia de los griegos, de Indro Montanelli, na editorial Debolsillo, ISBN 978-84-
9759-536-0. 

– Las Olimpiadas griegas, de Ramón Teja Casuso, na editorial Santillana, ISBN 978-
84-294-5323-7. 

– Antología de la Ilíada y la Odisea, de Alfonso Casasús Jiménez, e introdución histó-
rica de José Luis Pellicer Mor, na editorial Tilde, ISBN 978-84-95314-64-2. 

– El viaje en la antigüedad, de Fernando Lillo Redonet, na editorial Tilde, ISBN 978-
84-95314-41-3. 
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– Os deuses do Olimpo (Mitoloxía clásica en Galiza nº 1) de Matilde de Cal & Jose 
Manuel Bértolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-04-4. 

– As divinidades menores (Mitoloxía clásica en Galiza nº 2) de Matilde de Cal & Jose 
Manuel Bértolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-05-1. 

– Os heroes (Mitoloxía clásica en Galiza nº 3) de Matilde de Cal & Jose Manuel Bér-
tolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-17-4. 

– Introducción a la mitología griega, de Carlos García Gual, en Alianza Editorial, 
ISBN 978-84-206-4328-1 

– Cuentos y leyendas de la Ilíada, adaptación de Homero por parte de Jean Martin, na 
editorial Espasa, ISBN 978-84-239-6349-2. 

– Cuentos y leyendas de la Odisea, adaptación de Homero por parte de Jean Martin, 
na editorial Espasa, ISBN 978-84-670-0184-6. 

– Cuentos y leyendas de la mitología griega, de Claude Pouzadux, na editorial Espasa, 
ISBN 978-84-239-9056-6 

– Naves negras ante Troya, de Rosemary Sutcliff, na editorial Vicens Vives, ISBN 
978-84-316-4291-2. 

– Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea, de Rosemary Sutcliff, na editorial 
Vicens Vives, ISBN 978-84-316-4471-0. 

Xunto con este material bibliográfico, tamén contamos na rede con multitude de recur-
sos didácticos aloxados en distintas páxinas web, de entre as que destacamos: 

– http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

– http://www.culturaclasica.com/ 

– http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/griego/grama
tica/index.htm 

– http://www.extremaduraclasica.com/gramatica_griega/alfabeto.html 

– http://www.alandalus-siglo21.org/mitog/griega.htm 

– http://www.portalplanetasedna.com.ar/diccionario_mitologia.htm 

– http://personal.iddeo.es/dimor/eva/mitologia/diccionario.html 

– http://www.kelpienet.net/rea/ 

– http://www.santiagoapostol.net/latin/cultura_clasica.html 
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2. Unidade 0 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade introdutoria do curso vostede terá que ser capaz de: 

� Recuperar todos aqueles coñecementos previos que puidera ter sobre o mundo grego da 
antigüidade. 

� Comprender as primeiras relacións que os gregos mantiveron coa península Ibérica 
mediante a fundación das súas colonias. 

� Coñecer as partes básicas das cidades gregas, en concreto das colonias gregas peninsu-
lares, coma Ampurias. 

� Completar a historia do desenvolvemento destas colonias ata a chegada dos romanos á 
península Ibérica. 

Suxestións para o estudo 

Esta unidade está concibida como un primeiro contacto coa cultura grega, e pretende que 
recordemos todos os datos que o alumnado xa poida ter no seu acervo cultural. Os seus 
contidos diríxense a acadar unha visión global de todo o que vai ser abordado ao longo do 
curso. 

Convén, polo tanto, que o alumno faga un resumo da información que proporciona o 
tema, e que se lle presten especial atención aos exercicios dirixidos a provocar ese recor-
datorio de conceptos previos adquiridos. 

Actividades de autoavaliación 

Suxerimos como actividades de autoavaliación os números 1, 3, 5, 7 e 8 da páxina 7; 10 e 
12 da páxina 9; 15, 16, 17, 23, 24 e 25 da páxina 10; e finalmente, os exercicios 27 e 29 da 
páxina 11. 

Actividades de titoría 

O resto dos exercicios da unidade serán os que se desenvolverán nas sesións de titorías. O 
docente aproveitará a súa realización e corrección para ampliar e desenvolver os contidos 
da unidade. 

Estes exercicios son: 2, 4 e 6 da páxina 7; o exercicio 9 da páxina 8; o 11, 13 e 14 da 
páxina 14; os exercicios 18, 19, 20, 21 e 22 da páxina 10, e para rematar, o exercicio 28 da 
páxina 11. 
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3. Unidade 1 
Criterios de avaliación 

As capacidades que se lle esixen ao alumnado ao rematar o estudo desta unidade son: 

� Comprender o concepto de mito, especialmente aplicado á cultura grega, e o seu valor 
coma forma de comprender o mundo e a existencia humana.  

� Coñecer os principais mitos cosmogónicos, e as primeiras xeracións de deuses da mito-
loxía grega. 

� Estudar a orixe da lingua grega, e a súa filiación na familia de linguas indoeuropea. 

� Coñecer a existencia de diversos sistemas de escritura, e as primeiras manifestacións de 
textos escritos na civilización occidental e do Medio Oriente. 

� Recoñecer as diferentes variedades dialectais do grego, e a súa distribución xeográfica;  
a súa confluencia na chamada koiné dialectós, e a posterior historia da lingua grega ata 
o grego moderno. 

� Aprender o alfabeto grego, e as súas correspondencias fonéticas, coa práctica da escri-
tura tanto en minúsculas coma en maiúsculas. 

� Practicar a lectura de textos gregos para familiarizarse co seu sistema de escritura e cos 
seus sons. 

� Transcribir palabras do grego ao galego. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade comézase o estudo da lingua grega a través da súa ferramenta fundamental, 
que resulta nos inicios una tanto allea a nós. 

A parte da unidade dedicada á mitoloxía será fácil de asimilar se elaboramos unha ár-
bore xenealóxica cos datos básicos referidos aos mitos relacionados coa creación do mun-
do. 

A sección do tema que explica a orixe do alfabeto grego e os seus dialectos precisa  o 
traballo sobre un mapa mudo e un esquema de estudo que permitan reter eses datos na 
memoria. 

Por último, a parte máis complicada deste tema é afacerse ao recoñecemento das letras 
gregas e do seu valor fónico, para o cal o  mellor é a práctica intensiva. Canto máis escri-
bamos e leamos (aínda que sen entender necesariamente o que se di) palabras ou textos, 
máis facilmente e máis rapidamente conseguiremos dominalo. 

Do mesmo xeito haberá que proceder coa práctica da transcrición do alfabeto grego ao 
noso latino. 

Aínda que neste momento do curso non teña repercusión, e non haxa que recordalo ata 
chegar á unidade 4, é importante aprender ben o sistema fonético grego clásico, é dicir, as 
características de cada fonema e as súas relacións. Será preciso telo en conta cando estu-
demos as múltiples contraccións fonéticas que se producen na lingua grega. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 
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� 1) Escriba a seguintes palabras en maiúsculas: λόγος, γραφία, ἀμφιθέατρον, γλῶσσα, 

αὐτός, δέρμα, Αἴσωπος, ἵππος, πῦρ, σοφία, κεφαλή, βίος, Σωκράτης, Ἡρόδοτος. 

� 2) Transcriba estas palabras ao galego: ἀνθρθπολόγος, καλιγραγία, ἀμφιθέατρον, 

γλωσσαλγία, αὐτονομία, ἐπιφάνεια, Αἴσωπος, ἱππόδρομος, πυροτέχνη, 

φιλοσοφία, κεφαλοειδής, βιολογία, Σωκράτης, Ἡρόδοτος. 

� 3) Deduza das transcricións anteriores os significados en grego das palabras do primei-
ro exercicio que non sexan nomes propios. 

� 4) Realice unha árbore xenealóxica coas divindades que aparecen no apartado de mito-
loxía desta unidade. 

� 5) Explique brevemente a orixe do alfabeto grego. 

� 6) Confeccione tres listaxes, clasificando as palabras do texto seguinte segundo leven 
acento agudo, grave ou circunflexo. 

Παραρρεῖ δ᾽ ὁ Ἀλφειός, ἐκ τῆς Ἀρκαδίας ῥέων εἰς τὴν Τριφυλιακὴν θάλασσαν 

μεταξὺ δύσεως καὶ μεσημβρίας. Τὴν δ᾽ ἐπιφάνειαν ἔσχεν ἐξ ἀρχῆς μὲν διὰ τὸ 

μαντεῖον τοῦ Ὀλυμπίου Διός. 

Estrabón, Geografía, 8.3.30. 

� 7) Busque e anote as palabras do texto anterior que leven espírito áspero. 

� 8) Transcriba as palabras subliñadas do texto. 

� 9) Que significa φοινικηὶα γράμματα? 

� 10) En que consiste o sistema de escritura chamado βουστροφηδόν? 

� 11) En que etapa da historia de Grecia se utilizou o sistema de escritura coñecido como 
Lineal B? 

� 12) Con que nome se coñece o feito de se unificar todos os dialectos gregos nos séculos 
V e IV a.C.? 

� 13) Realice un mapa no que represente con cores a distribución dos distintos dialectos 
gregos. 

Actividades de titoría 

Nas titorías lectivas e de orientación traballaranse: 

� Sobre lingua grega: as actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das páxinas 22 e 23. 
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4. Unidade 2 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade, o alumno deberá ser quen de: 

� Enunciar o mito de Cronos, e a súa derrota a mans do seu fillo Zeus. 

� Comprender o concepto de lingua flexiva, os conceptos de declinación para substanti-
vos e adxectivos, e de conxugación para verbos, e as funcións básicas dos cinco casos 
do sistema de declinación grego. 

� Identificar os casos e declinar palabras masculinas e neutras da declinación temática, 
tamén chamada 2ª declinación. 

� Recoñecer a diferenza entre os verbos temáticos e os verbos atemáticos. 

� Conxugar e analizar as formas do presente de indicativo e do infinitivo dos verbos te-
máticos, ou verbos en omega –ω, e dos verbos atemáticos en –μι, e en especial do verbo 
irregular εἰμί (ser) 

� Coñecer as primeiras preposicións gregas, e os casos que rexen. 

� Comprender o concepto de etimoloxía e o uso do léxico grecolatino para a creación de 
neoloxismos da terminoloxía científica. 

� Situar na xeografía do Mediterráneo oriental as principais cidades, rexións, illas e ou-
tros accidentes xeográficos que tiveron relevancia na Hélade. 

Suxestións para o estudo 

A preparación desta unidade é preciso abordala desde tres ámbitos. 

A primeira parte dedicada a mitoloxía será de fácil lembranza se elaboramos un resumo 
do destronamento de Cronos por parte do seu fillo Zeus. 

A segunda parte, relacionada coa 2ª declinación grega, ou declinación temática de tema 
en ómicron –ο, e co artigo, será preciso asimilala mediante dúas tarefas: unha primeira de 
compresión das declinacións e de identificación das desinencias de cada caso, sempre de-
ducindo a raíz do substantivo da forma do xenitivo singular ao que lle haberá que extraer a 
súa desinencia –ου. Memorizar desde este momento a declinación do artigo grego é fun-
damental porque será imprescindible e de uso moi frecuente ao longo de todo o curso. 

Do mesmo xeito deberemos proceder cos paradigmas verbais dos verbos en –ω e dos 
verbos en –μι, identificando as desinencias persoais, e as vogais de enlace de cada tipo pa-
ra podelas aplicar de xeito xeneral a outros verbos similares. 

A parte da unidade que trata as etimoloxías e o léxico técnico e científico serve de in-
trodución sobre este apartado da materia para todo o resto do curso, polo que precisa unha 
lectura atenta.  

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación propostas para esta unidade son: 

� 1) Relacione os nomes da cada unha das columnas: 

Cronos   Musa 

Gea   Cen brazos 
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Zeus   Rea 

Hecatonquiros  Titán 

Hiperión  Creta 

Curetes   Urano 

Erato   Amaltea 

� 2) Decline os sintagmas ὁ δὴμος, -ου (o pobo) ὁ ἄνθρωπος, -ου (o home) en singular e 
en plural, recordando que tanto o artigo como o substantivo deben coincidir en xénero, 
número e caso, e cada un debe seguir o seu propio paradigma. A forma do nominativo 
singular do artigo xa nos dá a información relativa ao xénero do substantivo que acom-
paña. 

� 3) Decline os sintagmas τὸ δῶρον, -ου (o regalo) e τὸ ἔργον, -ου (a acción, o feito) en 
singular e en plural, recordando que tanto o artigo como o substantivo deben coincidir 
en xénero, número e caso, e cada un debe seguir o seu propio paradigma. A forma do 
nominativo singular do artigo xa nos dá a información relativa ao xénero do substantivo 
que acompaña. 

� 4) Relacione estes pronomes coa forma verbal correspondente do verbo εἰμί: ἐγώ, σύ, 

ἡμεῖς, ὑμεῖς. 

– ___________ εἷ 

– ___________ εἰμί 

– ___________ ἐσμέν 

– ___________ ἐστέ 

� 5) De entre estas formas verbais, escolla a que sexa axeitada para cada oración: 
γράφεις, τεύχει, γεωργοῦσι: 

– Ὁ ἄνθρωπος ______________ τὸν θάλαμον τοῦ οἴκου. 

– Σὺ ____________ τῆς γεωμετρίας τὸ βιβλίον. 

– Ἐν τοῖς ἀγροῖς οἱ γεωργοὶ πρωὶ _________________ . 

� 6) Analice morfosintacticamente e traduza esta oración:  

Ὁ λογογράφος γράφει περὶ τὸν πόλεμον τοῦ Πελοποννήσου. 

� 7) Atope a palabra galega para cada definición que proveña dos seguintes termos gre-
gos: χρόνος, Ἄτλας, χάρτης-μέτρον, κόσμος-γονία. 

– Ciencia que estuda a formación do universo: _____________________. 

– Dise da enfermidade de longa duración: _________________________. 

– Colección de mapas ou esquemas cartográficos: ___________________. 

– Aparato para medir as liñas das cartas xeográficas: _________________. 

� 8) Busque un derivado etimolóxico galego das seguintes palabras gregas, e explique o 
seu significado: 

– ὄρος – γένεσις: ____________________. 

– ἄστρον – φύσις: ___________________. 

– σύν – χρόνος: ____________________. 

– γῆ – γράφω: ____________________. 

� 9) Deduza os nomes propios que derivan destas palabras gregas: 

– καθαρινός, -ή, -όν (puro/a) 

– ἄρκτος (oso) οὖρος (vixiante) 
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– κλέος (fama) πατήρ (pai) 

– εὖ (ben) γενής (nacido) 

� 10) Localice a palabra galega, de orixe grega, que responda a estas definicións: 

– Primeira vértebra sobre a que descansa a cabeza. 

– Ciencia que aplica as leis físicas ao estudo dos corpos celestes. 

– Ciencia que estuda a orixe e a formación da Terra. 

– División xeográfica de Oceanía en múltiples illas. 

� 11) Sitúe nun mapa mudo da Grecia clásica os seguintes lugares, indicando cun punto 
se son unha cidade; cun triangulo pequeno, un monte; xunto ao seu leito se é un río, ou 
ben sobre el ou ela, de ser un mar ou unha illa: Lesbos, Parnaso, Ítaca, Tebas, Rodas, 
Delos, Atenas, Olimpo, Troia, Esparta, Creta, Mileto, Cefiso, Alfeo, Taigeto, Exeo, 
Xónico. 

Αctividades de titoría 

� Da parte de lingua e gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 das páxinas 32 e 33; e 
exercicios 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15 e 16 das páxinas 35 e 36. 

� Da parte de cultura: exercicios 1 e 2 da páxina 39. 



Páxina 17 de 80 

 

5. Unidade 3 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudada esta unidade, o alumnado deberá estar capacitado para:  

� Coñecer as relacións de Zeus coas Titánides e con Hera, a súa descendencia, e o mito 
de Prometeo; e principais mitos relacionados con Creta e a etapa minoica: o de Teseo e 
o Minotauro, e o de Dédalo e Ícaro. 

� Identificar os casos e declinar substantivos femininos e masculinos da declinación te-
mática con substantivos de tema en –α pura, -α impura ou mixta, e -η, tamén chamada 
1ª declinación. 

� Comprender o sistema de declinación dos adxectivos de dúas e de tres terminacións da 
declinación temática, e a súa combinatoria cos substantivos desta mesma declinación. 

� Conxugar e analizar as formas do imperfecto de indicativo e do infinitivo dos verbos 
temáticos, ou verbos en omega –ω, e dos verbos atemáticos en –μι, e en especial do 
verbo irregular εἰμί (ser). 

� Comprender o concepto de aumento como categoría gramatical, e os seus diferentes 
mecanismos de adición á raíz verbal. 

� Recoñecer as características fundamentais das culturas que se desenvolven no período 
primitivo da historia da Hélade, en especial as culturas cretense e micénica. 

� Coñecer as preposicións que rexen dous casos. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade estúdase a 1ª declinación, que resulta ser un pouco máis complexa cá 2ª, 
porque amosa cinco variantes nos seus paradigmas. 

Por iso será moi recomendable poñer especial atención en comprender a diferenza entre 
substantivos femininos cos diferente tema: –α pura, -α impura, e –η, fixándose nas dúas 
forma do seu enunciado: nominativo e xenitivo singulares. Se os dous rematan en alfa é un 
substantivo de tema en alfa pura; se o nominativo remata en alfa, pero o xenitivo en eta, 
entón é alfa impura; e se as dúas formas son con eta, entón é a terceira das posibilidades. 

En canto aos masculinos, haberá que recordar ben que o seu xenitivo singular  é similar 
ao dos substantivos da 2ª declinación, e que iso nos permitirá recoñecelos fronte aos femi-
ninos. 

En ambos casos haberá que practicar ben o proceso de extraer a raíz ou lexema destes 
substantivos a partir do seu xenitivo singular para declinalos correctamente. Todas estas 
recomendacións aplicarémolas tamén á declinación dos adxectivos con tres terminacións e 
con dúas. 

En canto aos verbos, cumprirá poñer especial coidado en asimilar ben o concepto de 
aumento, e comprender o sistema de contraccións que poden xerarse entre o aumento e a 
raíz verbal, e a posición do aumento en verbos con preposición. Ademais haberá que estu-
dar as desinencias secundarias de activa, diferentes das do presente.  

E finalmente, apoiar o estudo dos apartados de mitoloxía e de historia de Grecia desta 
unidade cun atlas histórico, e coa realización de resumos e esquemas que sinteticen a in-
formación fundamental.   
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Actividades de autoavaliación 

Realizaranse como actividades de autoavaliación as seguintes: 

� 1) Identifique o modelo de declinación que seguen estes substantivos, e logo declíneos 
en singular: ἡ θάλαττα, ἡ θύρα, ἡ ἀρετή. 

� 2) Identifique o modelo de declinación do nome propio ὁ Λυσίας, -ου, e declíneo en 
singular. 

� 3) Escriba o xenitivo singular destes sintagmas, e especifique con que paradigma se co-
rresponde a declinación do seu substantivo: ἡ μέλιττα, ἡ σοφία, ἡ κόμη, ἡ κάθαρα 

θάλαττα, ὁ δεινὸς ὑποκριτής. 

� 4) Seleccione a forma de imperfecto de indicativo do verbo entre parénteses para com-
pletar as oracións e logo tradúzaas: 

– Ἡ νίκε τῶν συμμάχων _________________ δίκαια (ἦσαν / ἦν / ἦτε). 

– Ἐγὼ ἐν τῇ αὐλῇ σιγηλὸς _________________ (ἦσθα / ἦν / ἦμεν). 

– Σὺ ____________________ τὴν ἀρετὴν τὼν στρατιωτῶν (ἐθαύμαζον / ἐθαυμάζετε 

/ ἐθαύμαζες). 

– Οἱ διδάσκαλοι ____________________ τοῖς ἀγαθοῖς μαθηταῖς (ἔπειθον / ἔπειθε / 

ἐπείθομεν). 

� 5) Analice a persoa e número destas formas de presente de indicativo, e logo transfór-
meas na forma correspondente do imperfecto: ἀκμάζω (florecer), ἐιρενεύομεν (pacifi-
car), οἰκτείρουσι (lamentar), εὐνάζει (descansar), ἐλπίζετε (ter esperanza), ὕει (cho-
ver). 

� 6) Analice morfosintacticamente e traduza a seguinte oración: 

Ἐν τῇ ἀρχῇ οἱ ποιεταὶ ἠνθουσίαζον ὑπὸ τῶν θεῶν. 

� 7) Explique que forma de aumento presenta o verbo da oración do exercicio anterior. 

� 8) Identifique as raíces gregas destas palabras e explique o seu significado: Aniceto, au-
la, entusiasmo, teomanía. 

� 9) O nome de Mnemosine, nai das nove musas, significa “memoria”. Busque no dicio-
nario de grego o significado destes termos relacionados co concepto de memoria. Logo, 
nun dicionario de galego palabras que leven este termo grego na súa formación: ἡ 

μνήμη, Μνημοσύνη, ἀμνημονεύω, μνημονεύω, μνημοινκός, -ή, -όν. 

� 10) Responda ás seguintes preguntas sobre a parella de Zeus e Hera: 

– Como describiría a figura de Zeus, e cales son os seus atributos? 

– Cal era a misión de Hera, esposa lexítima de Zeus, e cales eran os seus atributos? 

� 11) Responda ás seguintes cuestións sobre a historia primitiva de Grecia: 

– En que etapa histórica situaría a escritura lineal A? 

– Que significa o termo talasocracia? 

– Que lenda coñece relacionada co culto ao touro? 

– Cales son os trazos máis relevantes da cultura minoica? 

– Cal é o nome da etapa que seguiu á cultura minoica, que grupos étnicos predomina-
ron nela, e quen foi o seu descubridor? 

Actividades de titoría 

Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 
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� Da parte de lingua e gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páxinas 45 e 46; e exer-
cicios 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15 e 16 das páxinas 50 e 51. 

� Da parte de cultura: exercicios 1, 2 e 3 da páxina 55. 

� Da autoavaliación do libro de texto: exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 72; e exercicios 
11, 12 e 13 da páxina 73. 
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6. Unidade 4 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar a preparación desta unidade, o alumno será quen de:  

� Dar conta dos principais atributos do deus Poseidón, da súa descendencia e do seu pa-
pel na mitoloxía grega. 

� Identificar os casos e declinar substantivos da declinación atemática, tamén chamada 3ª 
declinación, con substantivos de tema en consoante oclusiva e consoante nasal, e com-
prender o funcionamento das contraccións fonéticas na declinación grega, e os seus re-
sultados fundamentais nos paradigmas da 3ª declinación. 

� Coñecer o sistema de declinación dos adxectivos de tema en nasal, ou en nasal dental 
coma πᾶς, πὰσα, πὰν, e a súa combinatoria cos substantivos desta mesma declinación. 

� Conxugar e analizar as formas do futuro de indicativo e do infinitivo de futuro dos ver-
bos en omega –ω e do verbo irregular εἰμί (ser), e daqueles de tema en consoante oclu-
siva nos que se producen contraccións. 

� Coñecer as preposicións que rexen tres casos. 

� Comprender as diferentes posibilidades da sintaxe do infinitivo e a súa dobre natureza 
coma verbo e coma substantivo. 

� Coñecer os datos fundamentais sobre a figura de Homero, e sobre a súa primeira obra 
de poesía épica: a Ilíada. 

Suxestións para o estudo 

Complétase nesta unidade a 1ª avaliación co estudo dos primeiros substantivos e adxecti-
vos da 3ª declinación, do tempo verbal do futuro, e da sintaxe do infinitivo. 

Para isto recoméndase practicar a fondo o recoñecemento das distintas posibilidades de 
temas en oclusiva ou nasal que poden presentar os substantivos desta declinación, extra-
endo o seu tema da súa forma de xenitivo singular, e poder así comprender ben as contrac-
cións que se producen nos casos nominativo e vocativo singular e no dativo plural. 

En canto aos adxectivos declinados pola 3ª declinación, haberá que deterse en com-
prender ben a declinación destes con tema en nasal, podendo presentar dúas terminacións 
ou tres. 

Respecto á conxugación do futuro, haberá que aplicar os mesmos conceptos de con-
tracción utilizados nos substantivos para comprender os resultados obtidos nos verbo con 
temas en consoante oclusiva ao entraren en contacto coa desinencia temporal do futuro de 
indicativo, e do infinitivo de futuro: –ς–. 

No apartado do tema dedicado á sintaxe do infinitivo haberá que poñer especial aten-
ción a que a oración de infinitivo pode funcionar en substitución dun nome como suxeito, 
complemento directo ou ben atributo da oración principal, non levando un suxeito propio, 
o que a diferenza da construción de infinitivo non concertado, que expresa o seu suxeito 
en caso acusativo. 

Para asimilar a información que o tema proporciona sobre Homero, o máis produtivo 
sería elaborar un mapa conceptual que recolla a información fundamental; e elaborar logo 
un resumo do argumento da Ilíada. 
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Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de repaso da 1ª avaliación: 

� O exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da autoavaliación 2 das páxinas 72 e 73. 

Ademais destas actividades do libro, presentamos, como en todas as unidades desta guía, 
unhas actividades relacionadas especificamente coa unidade 4: 

� 1) Analice morfosintacticamente e traduza este texto inspirado no escritor Paléfato, que 
narra a estrataxema que ideou Odiseo para entrar na cidade de Troia e acabar a guerra: 

Οἱ μὲν Ἀχαιοὶ κατασκευάζουσι ξυλίνον κοίλον ἵππον. Οἱ δὲ Τρὼες κατὰ 

μαντείαν νομίζουσι τὸν ἵππον εἶναι τῶν θεῶν δῶρον, καθαιροῦσι τὸ τεῖχος καὶ 

εἰσάγουσιν αὐτόν. Οὕτως οἱ Ἕλληνες καταβάλλουσι τὴν Ἴλιον. 

� 2) Analice morfoloxicamente e cambie de número os seguintes sintagmas nominais: τῷ 

ἀγῶνι, οἱ αἶγες, τὸν παῖδα, τὸ πνεῦμα, τοὺς μεγάλους λέοντας, τὸ μέλαν χρῶμα. 

� 3) Conxugue estas formas de presente de indicativo do texto nas súas correspondentes 
de futuro e de imperfecto: κατασκευάζουσι, εἰσάγουσιν. 

� 4) Analice morfoloxicamente estas formas verbais e tradúzaas: ἄρξεις, ἀγορεύσομεν, 

ἔσεσθε, ψεύσω, γράψειν. 

� 5) Analice morfoloxicamente as seguinte palabras: σῶμα, κεφαλήν, πρόσωπον, 

πτέρυγας, ὄρνιθος, φωνήν, ἀνθρώπου, αἴνιγμα, πολιτῶν, πολεμιστής. 

� 6) Localice nas palabras do exercicio anterior o étimo das seguintes palabras galegas: 
cefalópodo, misántropo, foniatría, somático, enigmático, cosmopolita, ornitoloxía, pro-
sopografía, díptero, polemista. 

� 7) Defina brevemente estas palabras referentes á época homérica: aedo, rapsodo, Quíos, 
Batracomiomaquia, hexámetro dactílico. 

� 8) Explique brevemente como logrou a deusa Atenea o patrocinio da cidade de Atenas, 
e quen foi o seu rival. 

� 9) Explique os dous motivos, o real e o mítico, que causaron a guerra de Troia no sécu-
lo XIII a.C. 

� 10) Cal é o papel dos deuses na guerra de Troia, e que divindades participaron nela? 

� 11) Relacione estes nomes propios dos personaxes da guerra de Troia coa súa defini-
ción: Agamenón, Aquiles, Briseida, Patroclo, Zeus, Héctor, Príamo, Paris, Menelao, 
Helena. 

– Padre dos deuses e homes. 

– Raptor de Helena. 

– Rei de Troia. 

– Rei de Micenas. 

– Fillo de Príamo. 

– Esposa de Menelao. 

– Escrava troiana. 

– Rei de Esparta. 

– Rei de Ftia, fillo da nereida Tetis. 

– Amigo e servidor de Aquiles. 
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Actividades de titoría 

As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 

� Da parte de lingua e gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das páxinas 64 e 65; e 
exercicios 8 e 9 das páxinas 66 e 67. 

� Da parte de cultura: exercicios 1 e 2 da páxina 71. 
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7. Unidade 5 
Criterios de avaliación 

Esta unidade comeza a 2ª avaliación. Despois dela, o alumno deberá ser quen de: 

� Coñecer os principais atributos do deus Hades e o seu papel na mitoloxía grega. 

� Comprender os principais mitos gregos relacionados coa morte e co mundo de Hades. 

� Identificar os casos e declinar substantivos de tema en rho da declinación atemática, ou 
3ª declinación, e comprender o funcionamento das contraccións fonéticas que se produ-
cen nos seus paradigmas. 

� Identificar os casos e declinar substantivos de tema en sigma da declinación atemática, 
ou 3ª declinación, e comprender o funcionamento das contraccións fonéticas que se 
producen nos seus paradigmas. 

� Conxugar e analizar as formas do modo imperativo dos verbos en omega –ω e do verbo 
irregular εἰμί (ser). 

� Recoñecer en textos gregos do nivel axeitado ao momento do curso elementos básicos 
da morfoloxía e da sintaxe da oración. 

� Explicar as relacións etimolóxicas existentes entre o léxico grego clásico e o galego. 

� Coñecer o argumento e a estrutura da outra gran obra escrita por Homero: a Odisea. 

Suxestións para o estudo 

Este tema inicia o  estudo dos contidos da 2ª avaliación, e nel continúa a explicación dos 
temas en consoante da 3ª declinación que faltaban: en rho e en sigma. 

As contraccións que se producen neste tipo de palabras son cada vez máis complexas, 
como se pode apreciar no léxico relacionado co campo semántico do parentesco, onde en 
palabras de moito uso non só aparecen contraccións, senón que se producen elisións de 
vogais. Ou noutras palabras coma “home” na que é preciso unha letra delta de apoio para 
declinar certos casos. 

Os temas en sigma tamén resultan complicados ás veces, porque a sigma que os carac-
teriza desaparece cando se atopa entre vogais, facendo difícil recoñecer en ocasións este 
tipo de temas, e xerando contraccións algo máis complexas cás vistas anteriormente. 

Por todo iso cómpre estudar ben estes paradigmas e as súas características especiais, 
mediante a declinación de varios dos seus substantivos e adxectivos. 

A aprendizaxe do modo imperativo é sinxela, xa que presenta dúas formas en 2ª e 3ª 
persoa do singular ou do plural, sendo catro en total. Recordemos que o galego carece de 
formas de imperativo de 3ª persoa, e haberá que traducir as gregas polo presente de sub-
xuntivo galego. 

En canto á Odisea, a mellor maneira de asimilar o seu contido sería elaborar un esque-
ma que recolla os aspectos principais do seu argumento e estrutura. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� 1) Decline o substantivo πατήρ, πατρός ὁ, poñendo especial atención nos cambios fo-
néticos que presenta. 
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� 2) Traduza estas oracións, e analice a forma verbal que lles serve de núcleo: 

– Ὦ παῖ, ἴσθι σπουδαῖος καῖ σιγελός. 

– Ὦ ἄνδρες, Ἀθηναῖοι, φέρετε τὴν σωτηρίαν τοῖς Ἕλλεσιν. 

� 3) Analice morfoloxicamente as seguintes palabras en rho da 3ª declinación: ἄνδρας, 

πατρί, μητράσι, θυγατήρων, γαστέρα. 

� 4) Coloque o adxectivo que concorde co resto do sintagma entre o artigo e o substanti-
vo: φίλην, μακάριοι, πὰσι, σώφρων, καλοῦ. 

– οἱ ________________ ἄνδρες. 

– τὴν _______________ μητέρα. 

– τοῦ _______________ κρατῆρος. 

– τοῖς _______________ ῥήτορσι. 

– ὁ __________________ ἡγεμών. 

� 5) Identifique que palabra non aparece declinada no mesmo caso cás demais e explique 
por que: εἰκονος, γίγαντος, μητρός, ποταμός, πυρός. 

� 6) Conxugue as catro formas do modo imperativo do verbo λέγω. 

� 7) Analice morfosintacticamente e traduza o seguinte texto: 

Ἐν τῷ λαβυρίνθῳ Μίνως, ὁ βασιλεὺς τῆς Κρήτης εἴργει Δαίδαλον καὶ Ἴκαρον, 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Δαίδαλος δὲ τὰ πτέρα ἀμφοτεροῖς παρασκεύαζει, ὅυτως μετὰ τοῦ 

Ἰκάρου ἐκ τοῦ λαβιρίνθου πέτεται. 

Nota.- πέτεται é un presente medio en 3ª singular que debe traducirse por “voa”. 

� 8) Conxugue estas formas verbais de imperativo co léxico do texto: prepara, encerre, 
preparade, encerren. 

� 9) Una a palabra grega φόβος a estoutras, e defina logo o termo galego resultante: 
ξένος, ὕδωρ, ἀγορά, ἀήρ. 

� 10) Que figuras mitolóxicas acompañan a Hades nos infernos, e cal é a misión de cada 
unha delas? 

� 11) En cantas partes está estruturada a Odisea? 

Actividades de titoría 

Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Do apartado de gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das páxinas 81, 82 e 83. 

� Do apartado de cultura e mitoloxía: exercicios 1 e 2 da páxina 85. 
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8. Unidade 6 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Coñecer as divindades Deméter e Perséfone, e a súa intervención no cambios estacio-
nal, así como a orixe dos misterios eleusinos. 

� Identificar os casos e declinar substantivos da declinación atemática con tema en vogais 
iota e ípsilon, e en ditongo, e comprender os resultados das contraccións fonéticas nos 
paradigmas da 3ª declinación. 

� identificar o sistema de declinación dos substantivos irregulares de uso máis frecuente. 

� Conxugar e analizar as formas dos participios de presente e de futuro dos verbos en 
omega –ω e do verbo irregular εἰμί (ser), e daqueles de tema en consoante oclusiva nos 
que se producen contraccións. 

� Comprender a dobre natureza adxectiva e verbal do participio e a súa sintaxe nas cons-
trucións de participio concertado. 

� identificar as diferentes posibilidades da sintaxe do infinitivo e a súa dobre natureza 
coma verbo e coma substantivo. 

� Recoñecer a estrutura sintáctica do participio non concertado, tamén denominado xeni-
tivo absoluto. 

� Identificar a figura de Hesíodo e valorar a súa figura como fonte fundamental para o es-
tudo da mitoloxía grega. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade complétase o estudo dos paradigmas da 3ª declinación, cos temas en vogal 
e en ditongo. 

Estes paradigmas presentan algunha desinencias alternativas ás que presentaban os ca-
sos de temas anteriores. Atoparémonos nestes substantivos con acusativos singulares con 
desinencia en –ν, ou os seus acusativos plurais analóxicos, ou que imitan os casos nomi-
nativo e vocativo plurais. As contraccións que presentan este tipo de substantivos e adxec-
tivos son un pouco máis complexas cás anteriores, polo que é preciso poñer atención no 
seu recoñecemento nos distintos exercicios prácticos que se realicen para o seu estudo. 

Este tema tamén aborda outra forma nominal do verbo: o participio, que no grego ten 
un uso moito maior que no latín. O máis importante para comprender o seu funcionamento 
sintáctico é analizar ben as súas correspondencias coas estruturas sintácticas galegas, xa 
que en poucas ocasións o participio grego pode ser traducido literalmente por un participio 
galego. 

Aínda máis específica do grego é a construción de xenitivo absoluto, que se correspon-
de co ablativo absoluto latino. Mediante a práctica da tradución será máis doado compren-
dela e recoñecela. 

A sección da unidade dedicada á mitoloxía e á cultura grega será fácil de estudar co 
apoio dun resumo da información fundamental. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema son: 
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� 1) Decline en singular e plural o substantivo πέλεκυς, -εως. 

� 2) Analice morfosintacticamente as seguintes oracións, poñendo especial atención nas 
palabras da 3ª declinación: 

– Οἱ ἄνθρωποι εἰσιν ἀγαθοὶ οὐ φύσει, ἀλλὰ μαθήσει. 

– Ἡ ἀνδρεία ἄνευ φρονήσεως ἐστι βλαπτικὴ τῷ ἀνθρώπῳ. 

� 3) Decline o participio de presente activo do verbo τρέχω. 

� 4) Analice sintacticamente e traduza estas frases explicando como concerta o participio: 

– Ἔχων ὁ ἄνθρωπος τὰ χρήματα οὐκ ἐστιν εὐδαίμον. 

– Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀκούοντες τοῦ ἀγγέλου τὴν βοήθειαν τοῖς συμμάχοις 

πέμπειν βουλεόουσιν. 

– Νύκτος κολυμβηταὶ ὕφυδροι νέοντες κατὰ τὸν λιμένα ἔφαινον. 

� 5) As seguintes frases conteñen xenitivos absolutos. Analíceas sintacticamente e tradú-
zaas:  

– Τῶν βαρβάρων ἐχόντων τὴν πόλιν, οἱ Ἕλληνες αὐτὴν βίᾳ ἐπολιόρκεον. 

– Ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τῶν πολεμίων παρόντων εἰς τὰς κώμας, οἱ πολλοὶ ἔφευγον εἰς τὰ 

ὄρη. 

� 6) Relacione as análises morfolóxicas coas palabras correspondentes; βασιλεῖ, πατήρ, 

γυναιξί, Δία, ἄστη, ἁμαξιτοῖς: 

– Nominativo singular masculino, tema en consoante líquida. 

– Dativo singular masculino, tema en ditongo. 

– Nominativo, vocativo e acusativo plural neutro, tema en ípsilon. 

– Dativo plural feminino, tema en ómicron. 

– Acusativo singular masculino, tema irregular. 

– Dativo plural feminino, tema en gutural. 

� 7) Defina e busque o étimo grego que se corresponde con estas palabras: amaxofobia, 
autodidacta, triplicar, basílica, patriarca. 

� 8) Busque un derivado etimolóxico de cada unha destas palabras gregas do campo se-
mántico do corpo humano, e defínao: κεφαλή, δάκτιλος, ὀδους, ὀφθαλμος, γαστήρ, 

φαρύγξ. 

� 9) Enumere os trazos máis característicos da deusa Deméter. 

� 10) Sitúe cronoloxicamente o poeta Hesíodo e diga que obras se lle atribúen. 

� 11) Explique o contido da Teogonía de Hesíodo. 

Actividades de titoría 

As actividades que se desenvolverán nas titorías lectivas e de orientación son: 

� Da sección de gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da páxina 92, e os exercicios 8, 
9, 10 e 11 da páxina 95. 

� Do apartado de cultura e mitoloxía: a lectura e actividade da páxina 97. 
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9. Unidade 7 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Dar conta dos trazos fundamentais e das historias míticas dos dous deuses da guerra: 
Atenea e Ares. 

� Comprender os valores temporais do tempo aoristo e a súa dobre conxugación: aoristo 
temático e aoristo radical ou segundo. 

� Conxugar e analizar as formas de aoristo temático e aoristo radical dos verbos en ome-
ga –ω, e as súas formas nominais: infinitivo e participio; e dos de tema en consoante 
oclusiva nos que se producen contraccións. 

� Identificar o concepto de aumento como categoría gramatical, e os seus diferentes me-
canismos de adición á raíz verbal. 

� Coñecer o sistema de declinación do adxectivo irregular πολύς, πολλή, πολύ, e dos 
pronomes indefinidos οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν – μηδείς, μηδεμία, μηδεν. 

� Identificar as formas gregas dos determinantes e pronomes numerais, e os paradigmas 
daqueles que se declinan. 

� Coñecer os catro grandes xogos panhelénicos que se disputaban na antiga Grecia, e as 
súas modalidades deportivas. 

� Analizar as características sociais e políticas da Idade Escura e do período Arcaico da 
historia de Grecia, así como a importancia da figura do estadista Solón. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade introdúcese un novo tempo verbal de moito uso, o aoristo, que ten os mes-
mos valores temporais que o pretérito perfecto galego, e que se utiliza en moitos textos 
gregos de contido narrativo. 

O aoristo comparte co imperfecto o uso do aumento nas súas formas persoais, e co fu-
turo, o uso dun sufixo temporal con sigma, no caso do aoristo sigmático. Ademais, o aoris-
to temático ten unha aparencia moi semellante ao imperfecto, polo que estas semellanzas 
con ambos tempos pode facer confusa a súa identificación. 

O uso do aumento no aoristo é idéntico ao do imperfecto, e foi xa estudado na terceira 
unidade, e as contraccións que se producen entre as raíces verbais e o sufixo sigmático son 
as mesmas que no caso do futuro, estudado na cuarta unidade; así que convén telas claras 
e ben asentadas para avanzar comodamente no estudo deste novo tempo verbal grego. 

Para o estudo dos numerais, o mellor método é recoñecer o uso que facemos das súas 
raíces gregas en materias coma a xeometría, cando falamos de pentágonos ou de icosae-
dros. Serán máis fáciles de memorizar con ese apoio. 

Nos apartados de mitoloxía e cultura que se abordan na unidade, sería útil elaborar 
unha ficha coas características máis salientables dos deuses Atenea e Ares; e elaborar un 
mapa conceptual ou un resumo das ideas principais que describen as etapas Escura e Ar-
caica da historia de Grecia. 
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Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación nesta unidade son: 

� 1) Decline en singular o sintagma ὁ πολὺς λαός. 

� 2) Conxugue o aoristo de indicativo activo do verbo κελεύω. 

� 3) Analice morfoloxicamente, cambie de número e logo traduza as seguintes formas 
verbais: ἐβουλεύσαμεν, ἔγραφεν, ακούσετε, ἐπολίτευσαν, ἐθέλει, ἐκινδύνευσα. 

� 4) Analice estas formas verbais do verbo ἥκω, tendo en conta que non precisa aumento 
por empezar pola letra eta: ἧκον, ἥξαμεν, ἥκουσι, ἥξεις. 

� 5) Analice morfosintacticamente e traduza este texto inspirado na figura de Sócrates: 

Σωκράτης πρῲ γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ γυμνάσια ἧκεν καὶ πληθούσης 

ἀγορᾶς ἀεὶ ἦν ἐν τῷ φανερῷ. 

� 6) Coloque a cada substantivo o determinante numeral desta serie que lle corresponda: 
ἕνα, μιᾷ, τρεῖς, δυοῖν, ἑνος, τέτταρα, τριῶν. 

– _______________ ὁδῶν. 

– _______________ ἀγορᾷ. 

– _______________ λιμένος. 

– _______________ πηγαῖς. 

– _______________ θεόν. 

– _______________ βιβλία. 

– _______________ πόλεις. 

� 7) O galego utiliza a miúdo os numerais como prefixos. Conteste a estas preguntas co 
numeral correspondente: 

– Cantos lados ten un enneágono? 

– Cantas sílabas ten un hendecasílabo? 

– Cantas caras ten un dodecaedro? 

– Cantas obras compoñen unha tetraloxía? 

– Cantos pés ten un hexápodos? 

– Cantas probas deportivas compoñen unha tríatlon? 

– Cantos bois eran sacrificados nunha hecatombe? 

– Cantas liñas ten un pentagrama? 

– Cantas letras ten un dígrafo? 

– Cantos lados ten un icosaedro? 

� 8) Escriba seis palabras coas súas definicións que posúan o prefixo grego μόνος co 
significado de “unidade”. 

� 9) Explique por que a Idade Escura da historia da Grecia antiga recibe este nome. 

� 10) Quen foi e que melloras achegou Solón á polis ateniense? 

� 11) Cales eran os principais xogos gregos? Onde e cando se celebraban? A que deuses 
estaban dedicados? 
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Actividades de titoría 

� Cuestións de lingua grega: exercicios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 105; exercicios 7, 8, 9 e 
10 da páxina 107, e os exercicios 11, 12, 13, 14 e 15 das páxinas 108 e 109. 

� Da parte de cultura e mitoloxía: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 97. 
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10. Unidade 8 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Identificar os atributos e as historia míticas relacionadas coa deusa Afrodita. 

� Revisar as declinacións das tres categorías de adxectivos gregos, e a súa sintaxe. 

� Identificar os graos comparativo e superlativo sintéticos do adxectivo e dominar a súa 
formación e declinación. 

� Dar conta da sintaxe dos graos do adxectivo e os medios de expresar os complementos 
do comparativos e superlativos. 

� Coñecer os comparativos e superlativos irregulares máis comúns en grego clásico. 

� Conxugar os tempos perfecto e pluscuamperfecto de indicativo dos verbos en omega–

ω, e as súas características temporais. 

� Comprender o mecanismo morfolóxico da reduplicación coas súas repercusións fonéti-
cas correspondentes. 

� Coñecer a Época Clásica da historia de Grecia, en particular, o seu principal estadista, 
Pericles, e os conflitos bélicos que tiveron lugar nesta época: guerras Médicas e do Pe-
loponeso. 

Suxestións para o estudo 

Esta unidade comeza cunha recapitulación sobre o adxectivo grego para abordar logo a 
explicación dos seus graos. 

Nesta parte do tema hai que lle prestar atención aos sufixos cos que se constrúe o com-
parativo e o superlativo, que por ser bastante semellantes poden resultar confusos. Por 
exemplo, o comparativo declina as súas formas femininas sobre a primeira declinación en 
alfa pura, mentres que o superlativo faino tomando como modelo o paradigma en eta.  
Tamén cómpre fixarse ben nos distintos modos de expresar os segundos termos das com-
paracións ou dos superlativos relativos. 

En canto aos aspectos relacionados co verbo, comezamos o estudo dos dous últimos 
tempos verbais: o perfecto e o pluscuamperfecto, que utilizan, ademais do aumento, un 
novo mecanismo morfolóxico, a reduplicación. Como no caso do aumento, a reduplica-
ción realízase en función das características fonéticas da letra inicial da raíz verbal, polo 
que será útil repasar a clasificación das consoantes gregas. 

Non temos en galego formas compostas, polo que non existe unha forma corresponden-
te ao perfecto grego. Deberemos traducilo, coma o aoristo, por un pretérito perfecto. 

No referente á mitoloxía, un resumo axudará a reter a información fundamental sobre a 
deusa Afrodita. 

A última parte do tema dedicada á Época Clásica é bastante densa, e achega unha gran 
cantidade de información sobre Grecia, polo que será moi útil utilizar todas as ferramentas 
de estudo posibles de xeito combinado: unha lectura atenta, elaborar un resumo, sobre este 
resumo un mapa conceptual, e, finalmente, un esquema coas ideas fundamentais. 



Páxina 31 de 80 

 

Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de repaso da 2ª avaliación: 

� O exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da autoavaliación 2 da páxina 131. 

Ademais destas actividades do libro, presentamos, como en todas as unidades desta guía, 
unhas actividades relacionadas especificamente coa unidade 8: 

� 1) Escriba en grego estes adxectivos en grao comparativo e superlativo: ἀρχαιός, -α, -

ον; νέος, -α, -ον; ἀγαθός, -ή, -όν; εὐδαίμον, -ον. 

� 2) Analice estes sintagmas e logo escríbaos en grao positivo: 

– ὁ ποιητής νεώτερος. 

– δημοκατὶαν ἀμείνονα. 

– τὰ πυρὰ μείζονα. 

– αἱ γυναῖκες σωφρονέστερας. 

� 3) Analice o grao en que están expresados estes adxectivos e transfórmeos no seu grao 
positivo: ἀνδρειότερος, νεώτερος, εὐσεβέστερος, ἄριστος, μείζων, πλεῖστος, 

ἀμείνων, κράτιστος, μελάντατος. 

� 4) Analice sintacticamente e traduza as seguintes oracións: 

– Ἡ δημοκρατία τῆς τυραννίδος βεβαιότερα ἐστιν. 

– Ἡ δημοκρατία πασῶν τῶν πολιτειῶν βεβαιοτάτη ἐστιν. 

� 5) Conxugue o verbo entre parénteses en perfecto e logo traduza as oracións: 

– Ἡμεῖς (παιδεύω) τὰ τέκνα. 

– Οἱ Ἕλληνες πολὺ (κινδυνεύω) περὶ τῆς σωτηρίας τῆς χώρας. 

– Οἱ πολέμοι τοὺς οἰκητὰς τῆς κώμης (φονεύω) 

� 6) Analice estas formas verbais que están en perfecto ou pluscuamperfecto: 
λελῄστευκα, τεθηρεύκασι, ἐβεβασιλεύκειν, παραλέλυκε, ἠγορεύκαμεν, πέφυκας, 

ἐδεδουλεύκειτε. 

� 7) Analice morfosintacticamente este texto que fala da famosa mazá da discordia, e 
despois tradúzao: 

Ζεὺς κελεύει Πάριδα, τὸν βουκόλον παῖδα τοῦ Πριάμου, δικάζειν ταῖς θεαῖς, 

Ἥρᾳ, Ἀθηνᾷ καὶ Ἀφροδίτῃ, ἐπειδὴ αὐτός ἐστι καλὸς καὶ σοφὸς ἐρωτικὼς. 

� 8) O adxectivo grego ἴδιος, -α, -ον significa “particular, propio”. Defina estas palabras 
das que forma parte e localice a outra palabra grega que aparece no composto: ideolo-
xía, idiosincrasia, idiota, idioma. 

� 9) Explique a relación entre os deuses Ares, Hefesto e Afrodita. 

� 10) Explique que sistema político estableceu Clístenes en Atenas. 

� 11) Distinga se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

– A guerra do Peloponeso foi un conflito entre atenienses e tebanos. 

– A superioridade bélica de Atenas baseábase na súa flota. 

– A epidemia afectou por igual a atenienses e a espartanos. 

– O xeneral Alcibíades trasladou o escenario da guerra a Sicilia. 

– Esparta foi a gran triunfadora das guerras do Peloponeso. 

– Esparta estableceu un sistema de goberno democrático. 
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– Os atenienses tiveron que derribar as murallas do Pireo e permitir o regreso dos ini-
migos da democracia. 

Actividades de titoría 

As actividades que se reservan para desenvolver nas titorías lectivas e de orientación son: 

� No apartado de lingua e gramática gregas: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, e 6 da páxina 121; e 
exercicios 7, 8, 9, 10, e 11 da páxina 124. 

� No apartado de cultura: exercicios 1, 2, 3, e 4 da páxina 129. 

� No apartado de autoavaliación da páxina 130: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
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11. Unidade 9 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Coñecer os principais atributos e rituais asociados ao deus Dionisos. 

� Comprender os valores gramaticais da voz media. 

� Recoñecer as desinencias primarias e secundarias de voz media do presente, imperfec-
to, infinitivo, participio de presente e imperativo, incluída a declinación do participio e 
as contraccións que se xeran nas 2ª persoas do singular.  

� Coñecer os paradigmas dos pronomes persoais; en especial o modo de expresar en gre-
go a 3ª persoa. 

� Identificar as formas dos pronomes e determinantes posesivos, en especial o modo de 
expresar a posesión no caso da 3ª persoa.  

� Comprender a declinación do pronome relativo e a estrutura sintáctica das oracións su-
bordinadas adxectivas ou de relativo 

� Informarse sobre as características do xénero literario da traxedia. 

� Coñecer os autores e obras máis representativos da traxedia grega: Esquilo, Sófocles e 
Eurípides. 

Suxestións para o estudo 

Entramos nesta unidade no estudo da voz media, polo que os tempos verbais multiplícan-
se, xa que parte dos que xa estaban estudados en voz activa poden explicarse agora nesta 
voz media. 

O sistema de expresión da voz media consiste en substituír as desinencias persoais de 
activa utilizadas ata agora polas de voz pasiva. Por iso é conveniente practicar o seu reco-
ñecemento e identificación mediante actividades destinadas a isto. Haberá que ter coidado 
coas contraccións que xorden nas 2ª persoas do singular da voz media, xa que no caso do 
tempo presente, a forma resultante coincide coa 3ª persoa do singular do presente activo. 

Os pronomes persoais e posesivos gregos funcionan de xeito moi semellante aos lati-
nos. Posúen formas específicas de 1ª e 2ª persoas en singular e plural, pero carecen de 
forma específica de 3ª persoa, así que do mesmo xeito que fai o latín, o grego utiliza outro 
tipo de pronomes para realizar esta función. 

O pronome relativo ten unha declinación moi fácil de recordar xa que é semellante á do 
artigo, pero eliminándolle todos os tau τ-, e engadíndolles un acento xunto aos espíritos 
ásperos. A única forma que cambia é a de nominativo singular masculino, que engade ta-
mén un sigma final –ς, para diferencialo da forma de nominativo singular neutro coa que 
confluiría ao perder esta o seu tau inicial. 

A sintaxe do relativo funciona de xeito similar ao galego, polo que conviría repasala; 
pero neste caso o relativo debe declinarse de acordo coa función que realice dentro da ora-
ción de relativo. 

O tema de cultura relacionado co xénero da traxedia e os principais autores de traxedia 
da Grecia clásica precisará a elaboración dun resumo para o seu estudo, e unha ficha por 
cada un dos autores que se explican. 
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Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación para esta unidade son: 

� 1) Transforme estas formas verbais de voz activa a voz media e logo analíceas morfo-
loxicamente: ἔπεμψεν, ἐπαινέσοντας, ὑπηρξάμεν, ποιέοντες. 

� 2) Transforme a imperfecto esta dúas formas de presente en voz media: ἐγένοντο (ao-
risto 2ª de γίγνομαι), πείθεται. 

� 3) Coloque na oración o pronome persoal ou posesivo axeitado que aparece entre pa-
rénteses, e logo traduza as oracións: 

– Οὗτοι εἰσι μὲν ____________ ἄποικοι. (ἡμέτεροι, ἡμῖν, σε) 

– Τὴν χώραν ἡμεῖς ____________ παρα δίδομεν. (ἐμός, ὑμετέρον, αὐτοῖς) 

– Νομίζομεν αὐτοὺς εἶναι φίλους ____________. (αὐτήν, σοῦ, ἐγώ) 

– Ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς _______________ πόλεως. (ὑμετέρας, 

ὑμετέρων, ἡμετέρου) 

� 4) Traduza o pronome persoal en cada unha destas expresións: 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ________ (a ti) 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ________ (a ela) 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ________ (a nós) 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ________ (a vós) 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ________ (a eles) 

� 5) Escriba o pronome relativo no caso que corresponda, e logo traduza as oracións: 

– Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἀνθρώπους, ____ ἐν τῇ πόλει ᾤκουν. 

– Ἦν δὲ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ἀθηναῖος, ____ Πρόξενος μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένον. 

– Ὁ μὲν βασιλεὺς ἐθύσατο ἑκατόμβην τῷ θεῷ, ____ μᾶλλον ἐφίλει. 

– Ἐν τῷ ὄρει ἦν ταύρων ἀγέλη, ____ τὰ λοιπὰ τῶν ὀρὼν ἄβατα ἐποίει. 

� 6) Analice sintacticamente e traduza o seguinte texto: 

Περὶ Κενταύρων φασὶν ὡς θηρία ἐγένοντο καὶ ἵππον μὲν εἶχον τὴν ὅλην ἰδέαν 

πλὴν τῆς κεφαλῆς, ταύτην δὲ ανδρός. Εἴ τις οὖν πείθεται τοιοῦτον γενέσθαι 

θηρίον, ἀδύνατον ἐστι· οὐ γὰρ διὰ στόματος καὶ φάρυγγος ἀνθρωπείου δυνατὸν 

ἵππου τροφήν διελθεῖν. 

� 7) Localice no exercicio 5 con que termos gregos poden estar relacionadas as palabras 
seguintes: economía, hecatombe, estrataxema, teofanía. 

� 8) Explique a etimoloxía das palabras traxedia e hipócrita, e relacióneas co deus Dioni-
so e o xénero dramático. 

� 9) Que se entende por prólogo e episodio nunha traxedia? 

� 10) Explique as principais características dos tres dramaturgos gregos que escribiron 
traxedias. 

� 11) Conteste brevemente estas preguntas sobre a traxedia grega: 

– Co culto de que deus estaba relacionada a traxedia? 

– Que era un ditirambo? 

– Con que nome eran coñecidos os actores gregos? 

– Por que os actores usaban máscaras? 

– Onde eran representadas con máis frecuencia as traxedias? 
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– Que é Edipo rei? 

– Cal é o último poeta tráxico? Cite unha obra súa. 

Actividades de titoría 

As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 

� Relacionadas coa sección de lingua: 1 e 2 da páxina 137; exercicios 3, 4, 5, 6 e 7 das 
páxinas 138 e 139; exercicios 8, 9 e 10 da páxina 141, e exercicios 11 e 12 da páxina 
142. 

� Relacionados co apartado de cultura: exercicio 1 da páxina 145; e exercicio 2 da páxina 
147. 
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12. Unidade 10 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Recoñecer o valor gramatical da voz pasiva grega. 

� Conxugar as formas da voz pasiva dos tempos aoristo e futuro, e das súas formas no-
minais: infinitivo e participio. 

� Analizar oracións en voz pasiva atendendo á expresión do seu complemento axente con 
ou sen preposición. 

� Comprender a organización dos pronomes e determinantes demostrativos, e os seus pa-
radigmas. 

� Recoñecer e diferenciar as formas dos pronomes e determinantes indefinidos e interro-
gativos. 

� Ampliar os datos sobre o panteón de deuses grego identificando as características  máis 
salientables da parella de irmáns xemelgos, Apolo e Ártemis. 

� Coñecer as características fundamentais do xénero teatral da comedia, e dos seus prin-
cipais representantes no teatro grego. 

Suxestións para o estudo 

Como xa fomos vendo ao longo do curso, o verbo grego conta con tres voces: activa, me-
dia e pasiva, e iso pode resultar confuso, porque só dous tempos, o aoristo e o futuro, se 
conxugan nas tres. O resto dos tempos só posúen voces activa e media. Cando nestes tem-
pos se quere expresar unha acción con significado pasivo, utilízase a voz media, que por 
iso tamén recibe o nome de medio-pasiva. O xeito de recoñecermos cando estamos ante 
unha voz media con valor pasivo será identificar a existencia ou non do complemento 
axente na oración, e nese caso, de aparecer, esa voz media terá valor pasivo. 

O complemento axente en grego exprésase en dous casos distintos, e haberá que telo en 
conta para saber identificar esta función, sobre todo no caso dos complementos axentes 
inanimados en dativo. Os animados con xenitivo apreciaranse facilmente grazas á preposi-
ción ὑπό. 

A organización e sentido dos pronomes demostrativos é moi semellante en grego e en 
latín ou nas linguas romances, así que só será preciso estudar os seus paradigmas para 
identificar tales formas nos textos. O demostrativo de proximidade utiliza a declinación do 
artigo como referencia, como pasaba co pronome relativo; e os outros dous demostrativos, 
a declinación dos adxectivos da primeira clase. 

Maior confusión poden presentar os interrogativos e indefinidos, porque só se diferen-
cian pola presenza ou ausencia de acento sobre as súas formas, respectivamente. 

O tema de cultura relacionado co xénero da comedia, como sucedeu coa traxedia no 
tema anterior, precisará a elaboración dun resumo para o seu estudo, e a elaboración dunha 
ficha por cada un dos autores que haxa que estudar. 

Actividades de autoavaliación 

Propoñemos como actividades de autoavaliación desta décima unidade as seguintes: 
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� 1) Transforme estas formas verbais a voz media ou pasiva, e logo analíceas: δακρύω, 

βασιλεύει, πλέξω, ἐδικάζομεν, ψεύσει, ἐλύσαμεν, ἀκούειν, θεραπεύσουσι, 

ἐπαίδευσαν. 

� 2) Xustifique cales destas expresións están en forma pasiva e cales en voz media: 

– τρέφεσθαι ὑπὸ τῶν νυμφῶν. 

– τρέφεσθαι τὸ τέκνον. 

– καλύπτεσθαι ἀσπίδι. 

– λογίζεσθαι τῆν ὤραν. 

� 3) Analice sintacticamente e traduza esta oración pasiva: 

– Περικλῆς ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐμιμθῄσκετο διὰ τοῦ Πελοποννήσου πόλεμον. 

– Οἱ νεανίαι πρὸς τὴν σοφίαν ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ἐφέροντο. 

– Οἱ στρατιῶται λυθήσονται ὑπὸ τῶν στρατηγῶν. 

– Οἱ ἀγαθοὶ πολῖται ὑπὸ τῶν τυράννων φυγαδεύονται. 

� 4) Analice morfosintacticamente e traduza o seguinte texto sobre Dánae e o seu fillo: 

Δανάη καὶ τὸ βρέφος ἐς τὴν θάλατταν ἐμβάλλονται ὑπὸ τῶν ναυτῶν ἐντος 

κιβωτοῦ. Ἀμφὶ τὴν Σέφυρον ὑπὸ τῶν ἀλιεῶν αὐτοὶ σῴζονται. 

� 5) Cambie de número e traduza os seguintes sintagmas: ὅδε ὁ ἀνήρ, ἐκείνου τοῦ 

λόγου, ἐν τῇδε τῇ πόλει, τούτοις τοῖς φιλοσόφοις, ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, τούτους τοὺς 

κυρίους. 

� 6) Traduza as seguintes frases e analice en que caso están expresados os pronomes inte-
rrogativos e indefinidos e que función cumpren na oración. Recorde que en grego o 
punto e coma é o signo de interrogación: 

– Τί λέγεις εἶναι ἀρετήν; 

– Τίνες συμφοραὶ γίγνονται τῇ πόλει; 

– Τίνος χώρας οὗτος ὁ ποιετής ἐστιν; 

– Ἄνθρωποι τινες εἰσιν ἀγαθοὶ καὶ ἄλλοι κακοί. 

– Ἐστί τις ἐλπὶς τῆς σωτερίας. 

� 7) Escriba un demostrativo axeitado que complete cada unha destas oracións, e tradú-
zaas: 

– Τί φῄς περὶ _________ τῶν πραγμάτων; 

– __________ ἡ ναῦς εἰς τὸν λιμένα πλεῖ. 

– Προσέλεγε ______________ τοὺς ἀνθρώπους. 

� 8) Indique cal é o significado da palabra resultante, que pertence ao campo semántico 
de sistemas de goberno, tendo en conta os seus compoñentes gregos: 

– μόνος + αρχή. 

– ὀλιγος + αρχή. 

– δίς + αρχή. 

– δῆμος + κράτος. 

– ἄριστος + κράτος. 

� 9) Responda a estas preguntas acerca de Apolo e Ártemis: 

– De quen son fillos Apolo e Ártemis? 

– O fillo de Apolo foi o deus da medicina. Cal é o seu nome? 
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– Por que o templo máis importante de Apolo estaba en Delfos? 

– Con que corpo celeste se identificaba Ártemis? 

� 10) Explique cales son as partes dunha comedia grega. 

� 11) Explique a evolución da comedia grega desde a súa orixe. 

Actividades de titoría 

Nas titorías traballaranse as actividades que acompañan ás explicacións do tema: 

� Sobre cuestións de lingua e gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 das páxinas 154 
e 155; e os exercicios 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 das páxinas 158 e 159. 

� Sobre cuestións relacionadas coa comedia grega: os exercicios 1 e 2 da páxina 163. 
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13. Unidade 11 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Conxugar os tempos do tema de presente, presente e imperfecto, dos verbos contractos, 
considerando as contraccións que se xeran nos seus paradigmas. 

� Comprender o mecanismo de conxugación dos modos subxuntivo e optativo. 

� Analizar as concordancias que se establecen entre os distintos elementos dunha ora-
ción. 

� Clasificar os distintos tipos de oracións simples segundo a natureza dos complementos 
que leven no seu interior. 

� Clasificar os distintos tipos de oracións compostas en función da relación que se esta-
bleza entre as proposicións que as compoñen. 

� Coñecer os distintos tipos de subordinación que poden presentar as oracións compostas 
en grego. 

� Coñecer o personaxe mítico de Hefesto, e a súa relación co resto do panteón olímpico. 

� Comprender os distintos tipos de organización política, institucións e sistemas de xusti-
za das diferentes polis gregas. 

Suxestións para o estudo 

Esta penúltima unidade da 3ª avaliación funciona coma unha preparación ao salto que se 
dá entre o grego do 1º curso do bacharelato, e o grego do 2º curso. A información que 
proporciona é moi densa, pero non se pretende que o alumnado domine á perfección estes 
aspectos morfolóxicos e sintácticos a esta altura do curso, xa que van ser desenvolvidos 
polo miúdo no vindeiro curso. Servirán de introdución do que aínda queda por estudar en 
grego. 

Para o estudo dos verbos contractos recomendamos unha lectura pormenorizada dos pa-
radigmas, para que o alumnado intente facer unha extrapolación das contraccións que se 
producen entre a vogal temática e as vogais de enlace, e poida sistematizalas, de xeito que 
sexan facilmente recoñecibles estas formas cando nun futuro aparezan nos textos. 

No que respecta aos modos subxuntivo e optativo, o tema non ofrece unha explicación 
moi detallada, xa que só se pretende que coñezamos a súa existencia, o seu valor gramati-
cal, e o xeito de se conxugar mediante os sufixos modais que utiliza cada un deles. 

O resto do tema incide en cuestións de sintaxe que xa foron aplicadas paulatinamente 
nas traducións ao longo do curso, e na clasificación das oracións simples e das compostas. 
En canto á subordinación, a unidade presenta un menú dos distintos tipos de subordinadas 
que poden aparecer nos textos gregos, algunhas das cales xa foron estudadas durante o 
curso, como as completivas de infinitivo ou as de relativo. Co resto non se pretende que se 
aprendan todas xuntas e dunha soa vez nun único tema, senón que se vexan en conxunto 
todas as posibilidades que se desenvolverán no seguinte curso. 

A parte do tema dedicada ás institucións das polis gregas precisará un esquema ou un 
mapa conceptual onde se relacionen e definan os termos e conceptos máis importantes re-
lacionados cos sistemas políticos e de xustiza da antiga Grecia. 
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Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que se propoñen son: 

� 1) Analice morfoloxicamente os seguintes verbos contractos: κοσμοῦνται, ποιεῖτε, 

ὁρᾷ, ἐφίλει, ἀπαντῶσι, ὑπερμαξεῖς. 

� 2) Cambie de voz activa a voz pasiva, e viceversa, os seguintes verbos, entre as que hai 
formas contractas: δηλοῦν, ὑπερμαχοῦντες, τρέφομεν, ἁρπάζονται, ὁρῶσι, 

ζητεῖσθαι, ἐκρατοῦμεθα, φέρετε. 

� 3) Analice as seguintes formas verbais en modo subxuntivo e optativo; cámbieas de 
número e tradúzaas: δεικνύω, δεικνύοιτο, ποιῶμαι, ποιηθείεν, λείποιμι, λείπητε, 

πέμπωμεν, πέμψω, πεμποίμην, τιθῇς, τιθεῖεν, τιμῷεν, τιμῶνται. 

� 4) Analice e traduza as seguintes oracións: 

– Ἐαν δὲ νικῶμεν, πάνθ᾽ἡμῖν πεποίεται. 

– Ἐπει δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κύρον πρὸς τὸν 

ἀδελφόν. 

– Οἱ θεοὶ οὕτως ἐσήμηναν, ὥστε καὶ ἰδιώτεν γνῶναι. 

� 5) Relacione cada un dos étimos gregos co seu resultado en galego, e defina a palabra 
resultante: 

– ὁ ὀδους, οδόντος, το σὼμα, -ατος, τὸ αἷμα, -ατος, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ φλεψ, φλεβός, ἡ 

χείρ, χειρός, ὁ δάκτυλος, -ου, ὁ πούς, ποδός. 

– Somático, psiquiatra, hematoma, cirurxía, podólogo, flebite, dactilar, ortodoncia. 

� 6) A partir destes dez verbos contractos deduza a definición das palabras galegas: 

– κυβερνάω, κλάω, κομέω, ἐμέω, λαλέω, ναρκόω, ὁράω, πειράω, πολέω, ζέω. 

– Iconoclasta, emético, coprolalia, narcótico, gobernador, panorama, pirata, monopo-
lio, eccema, manicomio. 

� 7) Relacione as palabras da listaxe coas definicións que lle correspondan: éforos, tribu-
nal do areópago, Clístenes, arconte polemarco, tribunal do areópago, tribunal delfineo, 
ostracismo, diarquía, Pisístrato, Ecclesía, monarquía. 

– Tirano de orixe nobre que, coa axuda do pobo de Atenas, conseguiu o poder pola 
forza. 

– Maxistrado que tiña o poder do exército ateniense, vixiaba a seguridade urbana e se 
ocupaba dos estranxeiros. 

– Representaba o poder relixioso en Atenas. 

– Sistema político espartano, con dous reis alternantes á súa cabeza. 

– Asemblea na que podían participar durante a democracia ateniense os cidadáns li-
bres. 

– Xuíces en materia civil e penal, que tiñan o poder en Esparta. 

– Xulgaba os homicidios que o arconte rei consideraba lexítimos. 

– Dereito que permitía que o pobo ateniense desterrase a un cidadán que fose perigoso 
para a democracia. 

– Instaurador do ostracismo. 

� 8) Diga se son certas ou falsas as seguintes afirmacións: 

– Nas institucións de Atenas o arconte polemarco asumiu o poder do exército e vixia-
ba a cidade e os estranxeiros. 
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– O órgano de goberno chamado Boulé asumiu as funcións do Consello do Aerópago 
ao rematar a etapa aristocrática. 

– Na etapa da tiranía, o tirano era un caudillo de orixe pobre, que conseguía o poder 
pola forza. 

– O tirano Pisístrato favoreceu as artes e a cultura e a construción de edificios públicos 
e vías de comunicación. 

– Na democracia ateniense a Ecclesía foi o único órgano de goberno. 

– No goberno de Esparta os éforos tiñan o verdadeiro poder, porque presidían a Xeru-
sía e a Apella. 

– Os dous reis da diarquía espartana eran sacerdotes que tiñan poder administrativo e 
sobre as finanzas. 

– No século V a.C. o sistema xudicial ateniense era totalmente satisfactorio. 

– En Atenas o tribunal de xustiza chamado Freatis xulgaba os homicidios con preme-
ditación. 

– O tribunal popular da Heliea tiña como competencia todos os delitos de homicidio. 

� 9) Cal era a misión do arconte epónimo durante a aristocracia ateniense? 

� 10) Cal era o obxectivo dun tirano? 

� 11) Explique que era o ostracismo. 

Actividades de titoría 

Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo estas activida-
des: 

� Do apartado do tema dedicado á gramática: exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 das páxinas 
168 e 169; e exercicios 9 e 10 da páxina 175. 

� Da parte do tema dedicada á cultura clásica: exercicios 1 e 2 das páxinas 180 e 181. 
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14. Unidade 12 
Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado deberá ser quen de: 

� Traducir textos de diferentes xéneros literarios gregos. 

� Recoñecer os trazos básicos dos distintos xéneros literarios: fábula, diálogo, novela ou 
historiografía. 

� Interpretar textos gregos, e realizar a súa paráfrase, respondendo a unha serie de pre-
guntas acerca do seu contido. 

� Analizar morfoloxicamente determinadas palabras dun texto grego. 

� Analizar sintacticamente fragmentos de textos gregos achegando a súa correspondente 
xustificación gramatical. 

� Comprender a relación establecida entre termos galegos e os seus correspondentes éti-
mos gregos. 

� Identificar o personaxe mítico de Hermes, e a súas características fundamentais e as sú-
as funcións dentro do panteón olímpico. 

� Comprender os costumes da vida cotiá grega en relación coa familia, a educación, a 
vestimenta, a alimentación, etcétera. 

Suxestións para o estudo 

Nesta última unidade do libro ofrécese unha serie de textos con exercicios que traballan 
todos os contidos gramaticais que foron explicados ao  longo do curso. 

A práctica continuada da tradución e da análise morfosintáctica durante o curso facilita-
rá o traballo desta unidade, que anticipa o labor que se desenvolverá no curso vindeiro de 
2º de bacharelato. Basicamente estes contidos gramaticais poderán preparase realizando 
todas as actividades que propón a unidade, tanto as de titoría como as de autoavaliación. 

Para estudar o resto da unidade bastará con elaborar unha serie de esquemas acerca dos 
temas que aborda cada apartado: o deus Hermes e os costumes de vida doméstica e cotiá 
na civilización grega. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As expostas na páxina 192, cos números 39, 40, 41 e 42. 

� As que aparecen na páxina 193, números 43, 44, 45, 46, 47 e 48. 

� As que propón a autoavaliación 1 da páxina 200, cos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

Actividades de titoría 

As actividades que se reservan para as titorías lectivas e de orientación son: 

� Sobre lingua e gramática grega: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 185; actividades 6, 
7, 8, 9, 10, 11 e 12 da páxina 186; actividades 13, 14, 15, 16, 17, e 18 da páxina 187; 
actividades 19, 20, 21, 22, 23 da páxina 188; actividades 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 
32 da páxina 190; e as actividades da páxina 191 cos números 33, 34, 35, 36, 37 e 38. 
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� Sobre cultura clásica: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 199. 
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15. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

15.1 Unidade 0 
� 1) Cada un dos alumnos e alumnas do curso pode coñecer distintos autores e obras da 

literatura grega, pero como referencia destacaremos aqueles máis susceptibles de ser 
previamente coñecidos: 

– Homero, autor das obras épicas Ilíada e Odisea. 

– Safo, a primeira poetisa da literatura occidental. 

– Sófocles, autor de traxedias coma Edipo rei, ou Antígona. 

– Eurípides, autor doutras traxedias, coma Medea. 

– Aristófanes, escritor de comedias coma Lisístrata  

Pero o máis probable é que ao alumnado lles soen autores non especificamente litera-
rios como poden ser os filósofos Platón e Aristóteles. 

� 3) Un dos teatros gregos máis coñecidos é o de Epidauro, no nordeste da península do 
Peloponeso, na rexión da Argólide, onde aínda hoxe en día se representan obras teatrais 
e se celebra un importantísimo festival de teatro clásico. No caso do teatro romano, o 
máis susceptible de ser coñecido é o de Mérida, porque da mesma maneira que en Epi-
dauro, nel se celebra un festival de teatro clásico anual de repercusión internacional. 

� 5) Unha persoa hipócrita é aquela que ten dúas caras: simula sentimentos e calidades 
que non ten; en definitiva, é una persoa falsa. Os actores gregos, coma calquera actor, 
simulaban sentimentos e calidades que eles non tiñan por que ter, pero sobre todo, ac-
tuaban cunha máscara diante do rostro, o que non deixaba ver a súa verdadeira faciana. 

� 7) En Olimpia, na rexión da Élide, no noroeste da península do Peloponeso. 

� 8) Antípatro de Sidón, escritor grego do século II a.C. confeccionou unha listaxe de 
edificios e esculturas que se consideraban dignas de visitarse no mundo clásico. Era a 
listaxe coñecida coma “As sete marabillas do mundo”, e eran estas: 

– O mausoleo de Halicarnaso. 

– O templo de Ártemis en Efeso. 

– A estatua de Zeus en Olimpia. 

– O Coloso de Rodas. 

– As pirámides de Exipto. 

– Os xardíns colgantes de Babilonia. 

– O faro de Alexandría. 

� 10) Os colonizadores de Ampurias procedían de Focea, situada en Asia Menor. 

� 12) O primeiro emprazamento grego na península Ibérica foi Palaiápolis, en Ampurias. 

� 15) Asclepio foi fillo de Apolo e Corónide, filla de Flegias, rei dos lapitas. Os romanos 
denominárono Esculapio, e foi instruído na arte da medicina polo centauro Quirón. 

� 16) A antiga moeda de prata, da que se tomou o nome da moeda oficial grega existente 
antes da chegada do euro, era o dracma, que tiña un valor algo menor á peseta españo-
la. 
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� 17) Polo propio nome do alfabeto, o lóxico é que o alumnado coñeza polo menos as 
dúas primeiras letras alfa e beta. Logo cada un pode ter en mente algunhas outras en 
función da súa bagaxe cultural, pero as máis frecuentes, xa que son usadas noutras ma-
terias coma as Matemáticas ou a Física ou a Química adoitan ser pi, sigma ou omega. 

� 23) Os deuses gregos habitaban no monte Olimpo, a montaña máis alta de Grecia, con 
case 3000 metros de altitude. 

� 24) O pai dos deuses e dos homes, e o deus máis importante e poderoso era Zeus. 

� 25) O templo máis famoso de toda Grecia é o Partenón de Atenas, situado na súa acró-
pole, e que era o templo destinado á deusa patroa da cidade, Atenea. 

� 27) Os gregos recollían a auga da chuvia por medio de cisternas públicas, e a auga dos 
tellados das casas ía parar a pequenos depósitos onde se almacenaba. Logo depurábana 
filtrando a auga por unhas ánforas co fondo cheo de buratiños, que contiñan area e gra-
va que funcionaban como filtro. 

� 29) A cidade española que conta con todos estes restos arqueolóxicos é Mérida, a anti-
ga Emérita Augusta, capital da provincia hispana do Imperio romano chamada Lusita-
nia. 

15.2 Unidade 1 
� 1) As palabras en maiúsculas son: ΛOΓΟΣ, ΓΡΑΦIΑ, AΜΦΙΘEΑΤΡΟΝ, ΓΛΩΣΣΑ, 

ΑΥΤΟΣ, ∆ΕΡΜΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ, ΙΠΠΟΣ, ΠΥΡ, ΣΟΦΙΑ, ΚΕΦΑΛΗ, ΒΙΟΣ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ἩΡΟ∆ΟΤΟΣ  

� 2) As transcricións das palabras gregas son: antropólogo, caligrafía, anfiteatro, glosal-
xia, autonomía, epifanía, Esopo, hipódromo, pirotecnia, filosofía, cefaloides, bioloxía, 
Sócrates, Herodoto. 

� 3) Os significados das palabras do primeiro exercicio son: λόγος (ciencia), γραφία 
(escritura), ἀμφιθέατρον (anfiteatro), γλῶσσα (gorxa), αὐτός (propio), δέρμα 
(pel), ἵππος (cabalo), πῦρ (lume), σοφία (sabedoría), κεφαλή (cabeza), βίος (vida) 

� 4) A árbore xenealóxica dos deuses tal e como se explica na páxina 14 do libro de texto 
é: 

 Caos 

Éter Eros Día Noche Tártaro Gea Érebo 

Ponto As grandes 
montañas Cronos 

Urano 

Zeus Poseidón Hades 
 

� 4) As tres listaxes resultantes son: 
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– Palabras con acento agudo son: Ἀλφειός, Ἀρκαδίας, ῥέων, θάλασσαν, δύσεως, 

μεσημβρίας, ἐπιφάνειαν, ἔσχεν, Ὀλυμπίου, Διός. 

– Palabras con acento grave son: τὴν, Τριφυλιακὴν, μεταξὺ, καὶ, μὲν, διὰ, τὸ. 

– Palabras con acento circunflexo son: παραρρεῖ, τῆς, ἀρχῆς, μαντεῖον, τοῦ. 

� 5) As palabras do texto que levan espírito áspero son só dúas: ὁ, ῥέων. O resto dos es-
píritos que aparecen nas outras palabras son suaves. 

� 6) A transcrición das palabras subliñadas do texto é: 

– Ἀλφειός.- Alfeo, nome dun río da Arcadia, no Peloponeso, que pasa cerca de Olim-
pia. 

– Ἀρκαδίας.- Arcadia, rexión central na península do Peloponeso. 

– θάλασσαν.- talasa (mar): talasoterapia. 

– ἐξ.- ex (preposición que indica orixe ou procedencia): estranxeiro. 

–  ἀρχῆς.- arque- (comezo, orixe, poder, autoridade): arqueólogo. 

– μαντεῖον.- -mancia (adiviñación, predición): cartomancia. 

– Ὀλυμπίου.- Olimpo, montaña máis alta de Grecia onde moraban os deuses. 

� 7) Era a denominación que lle deron o historiador Herodoto e unha inscrición de Teos 
ás letras gregas, que literalmente significa: letras fenicias. 

� 8) Consiste en escribir un texto nunha superficie moi ampla, como pode ser un muro, 
comezando no sentido habitual da escritura, de esquerda a dereita, e ao chegar ao ex-
tremo da liña, escribir a seguinte de esquerda a dereita, e así sucesivamente, para evitar 
o desprazamento daquel que le o texto dun extremo a outro do muro. Recibe ese nome 
porque evoca o movemento continuado que fan unha parella de bois cando traballa a te-
rra. 

� 9) O Lineal B desenvolveuse na época micénica, na Idade de Bronce. 

� 10) A unificación dos dialectos gregos nunha lingua común denominouse κοινὴ 

διάλεκτος (koiné dialectós), que se estendeu polo mundo coa expansión do Imperio 
alexandrino, e é a lingua na que foi escrito o Novo Testamento da Biblia. 

� 11) Cómpre reproducir o mapa que aparece na páxina 17 do libro de texto, fixándose 
ben as áreas de influencia de cada un dos dialectos. 

15.3 Unidade 2 
� 1) As parellas relacionaríanse así: Cronos coa súa esposa Rea; Xea co seu fillo e esposo 

Urano; Zeus coa cabra que o alimentou, Amaltea; os Hecatonquiros co significado do 
seu nome Os dos cen brazos; Hiperión con Titán porque el era un deles; Curetes con 
Creta; e, por último, Erato era unha das Musas. 

� 2) A declinación deses sintagmas é: 

– ὁ δὴμος  οἱ δῆμοι 

-- δῆμε  -- δῆμοι 

τὸν δῆμον  τοὺς δήμους 

τοῦ δήμου  τῶν δήμων 

τῷ δήμῳ  τοῖς δήμοις 

– ὁ ἄνθρωπος  οἱ ἄνθρωποι 
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-- ἄνθρωπε  -- ἄνθρωποι 

τὸν ἀνθρώπον τοὺς ἀνθρώπους 

τοῦ ἀνθρώπου τῶν ἀνθρώπων 

τῷ ἀνθρώπῳ  τοῖς ἀνθρώποις 

� 3) A declinación deses sintagmas é: 

– τὸ δῶρον  τὰ δῶρα 

-- δῶρον  -- δῶρα 

τὸ δῶρον  τὰ δῶρα 

τοῦ δώρου  τῶν δώρων 

τῷ δώρῳ  τοῖς δώροις 

– τὸ ἔργον  τὰ ἔργα 

-- ἔργον  -- ἔργα 

τὸ ἔργον  τὰ ἔργα 

τοῦ ἔργου  τῶν ἔργων 

τῷ ἔργῳ  τοῖς ἔργοις 

� 4) As formas dos pronomes que corresponde a cada forma verbal son: 

–  σύ εἷ (ti es) 

– ἐγώ εἰμί (eu son) 

– ἡμεῖς ἐσμέν (nós somos) 

– ὑμεῖς ἐστέ (vós sodes) 

� 5) As oracións poden completarse mesmo sen traducilas, razoando e localizando o su-
xeito de cada unha delas mediante o recoñecemento do suxeito en nominativo, que na 
primeira oración é o sintagma ὁ ἄνθρωπος, na segunda é o pronome de suxeito σύ, e 
na terceira o nominativo plural οἱ γεωργοὶ. Só con recoñecer a forma de nominativo do 
artigo, ou os pronomes persoais de suxeito, pódese facer esa dedución. 

A segunda parte sería recoñecer en que persoa está conxugada cada forma verbal en 
función da súa desinencia. Hai unha en 2ª persoa do singular, outra en 3ª persoa de sin-
gular, e unha terceira en 3ª do plural; polo tanto só resta facelas coincidir co suxeito que 
lles corresponde. 

Xunto co resultado ofrecemos a súa tradución para que resulte máis doado de com-
prender: 

– Ὁ ἄνθρωπος τεύχει τὸν θάλαμον τοῦ οἴκου.  

(O home constrúe o tálamo nupcial da casa). 

– Σὺ γράφεις τῆς γεωμετρίας τὸ βιβλίον. 

(Ti escrebes o libro de xeometría). 

– Ἐν τοῖς ἀγροῖς οἱ γεωργοὶ πρωὶ γεωργοῦσι. 

(O labrego ara nos campos ao amencer). 

� 6) Ofrecemos a análise morfolóxica, logo a sintáctica, e finalmente a tradución: 

Ὁ λογογράφος: nominativo singular masculino. 

γράφει: 3ª persoa singular presente indicativo activo. 

περὶ: preposición de acusativo. 
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τὸν: acusativo singular masculino. 

πόλεμον: acusativo singular masculino. 

τοῦ: xenitivo singular masculino. 

Πελοποννήσου: xenitivo singular masculino. 

 
SUX VBO CC CN  

O historiador escribe sobre a guerra do Peloponeso. 

� 7) As palabras correspondentes a esas definicións son: 

– Ciencia que estuda a formación do universo: cosmogonía (κόσμος-γονία). 

– Dise da enfermidade de longa duración: crónica (χρόνος). 

– Colección de mapas ou esquemas cartográficos: Atlas (Ἄτλας). 

– Aparato para medir as liñas das cartas xeográficas: cartómetro (χάρτης-μέτρον). 

� 8) O derivado etimolóxico galego das seguintes palabras gregas sería: 

– ὄρος – γένεσις: oroxénese (creación da Terra). 

– ἄστρον – φύσις: astrofísica (ciencia que estuda o movemento dos corpos celestes). 

– σύν – χρόνος: sincronía (propiedade de existir simultaneamente no tempo ). 

– γῆ – γράφω: xeografía (ciencia que estuda o relevo terrestre). 

� 9) Os nomes propios que derivan destas palabras gregas son: 

– καθαρινός, -ή, -όν (puro/a): Catarina. 

– ἄρκτος (oso) οὖρος (vixiante): Arturo. 

– κλέος (fama) πατήρ (pai): Cleopatra. 

– εὖ (ben) γενής (nacido): Euxenio. 

� 10) Localice a palabra galega que responda a estas definicións e que sexa de orixe gre-
ga: 

– Primeira vértebra sobre a que descansa a cabeza: Atlas. 

– Ciencia que aplica as leis físicas ao estudo dos corpos celestes: astrofísica. 

– Ciencia que estuda a orixe e a formación da Terra: xeoxenia. 

– División xeográfica de Oceanía en múltiples illas: Polinesia. 

� 11) O mapa resultante sería o seguinte: 



Páxina 49 de 80 

 

MILETOMILETO

ParnasoParnasoParnasoParnaso

OlimpoOlimpoOlimpoOlimpo

TEBASTEBASTEBASTEBAS
ATENASATENASATENASATENAS

ESPARTAESPARTAESPARTAESPARTA

TROIATROIATROIATROIA

TaigetoTaigetoTaigetoTaigeto

CretaCreta

LesbosLesbos

ÍÍtacataca

RodasRodas

DelosDelos
AlfeoAlfeo

MAR EXEOMAR EXEOMAR XMAR XÓÓNICONICO

 

15.4 Unidade 3 
� 1) O modelo de declinación destes substantivos é: 

– ἡ θάλαττα: tema en alfa impura porque a desinencia do seu xenitivo singular é –ης. 

– ἡ θύρα: tema en alfa pura porque a desinencia do seu xenitivo singular é –ας. 

– ἡ ἀρετή: tema en eta porque a desinencia do seu xenitivo singular é –ῆς. 

As declinacións dos seus singulares son: 

ἡ θάλαττα  ἡ θύρα  ἡ ἀρετή 

-- θάλαττα  -- θύρα -- ἀρετή 

τὴν θάλατταν τὴν θύραν τὴν ἀρετήν 

τῆς θαλάττης τῆς θύρας τῆς ἀρετῆς 

τῇ θάλάττῃ τῇ θύρᾳ τῇ ἀρετῇ 

� 2) Ο modelo de declinación do nome propio ὁ Λυσίας, -ου é os dos masculinos de tema 
en alfa porque o seu nominativo remata en -ας. A súa declinación en singular é: 

ὁ Λυσίας 

-- Λυσία 

τὸν Λυσίαν 

τοὺ λυσίου 

τῷ Λυσίᾳ 

� 3) Ο xenitivo singular destes sintagmas, e os seus temas son: 
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– ἡ μέλιττα: τῆς μελίττης; polo que presenta o tema en alfa impura. 

– ἡ σοφία: τῆς σοφίας; polo que presenta o tema en alfa pura. 

– ἡ κόμς: τῆς κόμης; polo que presenta o tema en eta. 

– ἡ κάθαρα θάλαττα: τῆς καθαρᾶς θαλάττης; polo que presenta o tema en alfa im-
pura. 

– ὁ δεινὸς ὑποκριτής: τοῦ δεινοῦ ὑποκριτοῦ; polo que presenta o tema en alfa pura 
dos masculinos. 

� 4) As oracións completas e traducidas son: 

– Ἡ νίκε τῶν συμμάχων ἦν δίκαια. 

A vitoria dos aliados é xusta. 

– Ἐγὼ ἐν τῇ αὐλῇ σιγηλὸς ἦν. 

Eu estaba calado na aula. 

– Σὺ ἐθαύμαζες τὴν ἀρετὴν τὼν στρατιωτῶν. 

Ti admirabas o valor dos soldados. 

– Οἱ διδάσκαλοι ἔπειθον τοῖς ἀγαθοῖς μαθηταῖς. 

Os mestres confiaban nos bos alumnos. 

� 5) Os resultados destas formas de presente transformadas a imperfecto son: 

– ἀκμάζω: 1ª singular > ἤκμάζον (ἐ+ἀκμαζ+ο+ν), con aumento temporal.  

– ἐιρενεύομεν: 1ª plural > ᾐρενεύομεν (ἐ+εἰρενεύ+ο+μεν), con aumento temporal do 
ditongo que se sinala baixo o eta mediante o iota subscrito. 

– οἰκτείρουσι: 3ª plural > ᾤκτειρον (ἐ+οἰκτείρ+ο+ν), con aumento temporal do diton-
go que se sinala baixo o omega mediante o iota subscrito. 

– εὐνάζει: 3ª singular > ηὔναζε (ἐ+εὐνάζ+ε), con aumento temporal do ditongo. 

– ἐλπίζετε: 2ª plural > ἠλπίζετε (ἐ+ἐλπίζ+ε+τε), con aumento temporal. 

– ὕει: 3ª singular > ὕε, sen aumento por comezar por ípsilon, o presente só se distingue 
do imperfecto pola desinencia secundaria de imperfecto. 

� 6) Ofrecemos primeiro a análise morfolóxica, logo a sintáctica e ao final a tradución: 

Ἐν: preposición de dativo. 

τῇ: dativo singular feminino do artigo. 

ἀρχῇ: dativo singular feminino de ἀρχή, -ῆς ἡ. 

οἱ: nominativo plural masculino. 

ποιεταὶ: nominativo plural masculino de ποιετής, -οῦ ὁ. 

ἠνθουσίαζον: 3ª plural imperfecto indicativo activo de ἐνθουσιάζω. 

ὑπὸ preposición de xenitivo. 

τῶν: xenitivo plural masculino do artigo. 

θεῶν: xenitivo plural masculino de θεός, -οῦ ὁ. 

 
SUX VBO CCT CΑx  

Ao principio os poetas estaban inspirados polos deuses. 

� 7) O verbo da oración anterior presenta aumento temporal xa que o épsilon da súa pri-
meira sílaba contrae co épsilon do aumento xerando un eta. 

� 8) As raíces gregas destas palabras son: 
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– Aniceto: ἀ + νίκη; invencible. 

– Aula: αὐλή; espazo libre, habitación. 

– Entusiasmo: ἐνθουσιασμός; inspiración. 

– Teomanía: θεός+μανία; tolemia ou extravío provocada por un deus. 

� 9) O significado destes termos en grego é: 

– ἡ μνήμη: memoria. 

– Μνημοσύνη: Mnemosine, titánide deusa da memoria. 

– ἀμνημονεύω: non recordar, esquecer. 

– μνημονεύω: lembrar, recordar. 

– μνημοινκός, -ή, -όν: de boa memoria. 

Derivados destes termos dispomos en galego de palabras coma: mnemotécnico.  

� 10) As respostas sobre a parella de Zeus e Hera son: 

– Zeus é fillo de Cronos e de Rea. Cando Zeus sucedeu o seu pai no poder repartiuse o 
dominio do mundo cos seus irmáns, Hades e Poseidón, e a el correspondeulle ser o 
dono do ceo, das nubes e da chuvia, por iso os seus atributos son o raio, a aguia e o 
cetro, por ser o rei de todos os deuses. 

– Hera tiña a misión de protexer o matrimonio e o fogar, por tratarse da esposa lexíti-
ma de Zeus, e representar estes valores. Os atributos que a identifican son o pavo re-
al e a árbore da granada. 

� 11) Sobre a historia primitiva de Grecia hai que responder aproximadamente isto: 

– O sistema de escritura Lineal A utilizouse en Creta na etapa minoica. É unha lingua 
que aínda está sen descifrar. 

– Talasocracia significa literalmente “o dominio do mar” e é o termo co que se desig-
na o dominio comercial que os cretenses estableceron na zona oriental do Medite-
rráneo. 

– A lenda de Teseo e o Minotauro encerrado no labirinto do palacio de Minos, que se 
pode consultar na páxina 53 do libro de texto. 

– A cultura minoica desenvolveuse na illa de Creta na etapa do Bronce Medio, e reci-
be ese nome por ser Minos un dos seus míticos reis. O seu sistema económico base-
ábase no dominio comercial do Mediterráneo oriental, a talasocracia. Parece que foi 
unha cultura pacífica debido a que non existen restos de fortificación algunha nos 
seus ricos palacios. Utilizaban unha lingua que aínda non era o grego, xa que eles 
non eran de etnia grega, e que quedou recollida nas taboíñas de Lineal A que aínda 
están sen descifrar. 

– A etapa que seguiu á cultura minoica foi a etapa micénica. Os grupos étnicos pre-
dominantes eran de orixe indoeuropea: aqueos, xonios e eolios. O descubridor da 
acrópole de Micenas foi Heinrich Schliemann, que previamente descubrira a situa-
ción da mítica cidade de Troia en Asia Menor baseándose nos datos proporcionados 
por Homero na Ilíada. 

15.5 Unidade 4 
� 1) Ofrecemos a análise morfolóxica, a sintáctica e finalmente a tradución: 

Οἱ: nominativo plural  masculino do artigo. 

μὲν: partícula ilativa (non precisa tradución) 



Páxina 52 de 80 

 

Ἀχαιοὶ: nominativo plural  masculino de Ἀρχαιος, -ά, -όν. 

κατασκευάζουσι: 3ª plural do presente de indicativo activo de κατα-σκευάζω. 

ξυλίνον: acusativo singular masculino de ξύλινος, -η, -ον. 

κκοίλον: acusativo singular masculino de κοῖλος, -η, -ον. 

ἵππον: acusativo singular masculino de ἵππος, -ου ὁ. 

δὲ: partícula ilativa, aquí con valor adversativo. 

Τρὼες: nominativo plural masculino de Τρῶες, -ὼν οἱ. 

κατὰ: preposición de acusativo. 

μαντείαν: acusativo plural neutro de μαντεῖον, -ου τό. 

νομίζουσι: 3ª plural do presente de indicativo activo de νομίζω. 

τόν: acusativo singular masculino do artigo. 

εἶναι: infinitivo de presente activo de  εἰμί. 

τῶν: xenitivo plural masculino do artigo. 

θεῶν: xenitivo plural masculino de θεός, -ου ὁ. 

δῶρον: acusativo singular neutro de δῶρον, -ου τό. 

καθαιροῦσι: 3ª plural do presente de indicativo activo de καθ-αιρέω. 

τὸ: acusativo singular neutro do artigo. 

τεῖχος: acusativo singular neutro de τεῖχος, -εος τό. 

καὶ: conxunción copulativa. 

εἰσάγουσιν:  3ª plural do presente de indicativo activo de εἰσ-άγω. 

αὐτόν:  acusativo singular masculino de αὐτός, -ή, -ό. 

οὕτως: adverbio de modo. 

Ἕλληνες:  nominativo plural masculino de Ἕλλην, -ηνος ὁ, ἡ, τό. 

καταβάλλουσι:  3ª plural do presente de indicativo activo de κατα-βάλλω. 

τὴν: acusativo singular feminino do artigo. 

Ἴλιον: acusativo singular feminino de Ἴλιος, -ου ἡ. 

 

SUX VBO CD 

SUX 

CD 

CCCau VBO 

VBO 

VBO 

VBO SUX 

SUX 

ATR CN 

CD VBO 

CCM CD 

NEX 

CD - Oración de infinitivo non concertado 

 
Os aqueos constrúen un cabalo de madeira oco. Pero os troianos, segundo os orá-

culos, cren que o cabalo é un regalo dos deuses, derriban a muralla e méteno. Así os 
gregos destrúen Ílion. 

� 2) Ofrecemos a análise dos sintagmas e logo o seu cambio de número: 
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– τῷ ἀγῶνι: dativo singular masculino; τοῖς ἄγωσι. 

– οἱ αἶγες: nominativo plural masculino; ὁ ἂιξ. 

– τὸν παῖδα: acusativo singular masculino; τοὺς παῖδας. 

– τὸ πνεῦμα: nominativo e acusativo singular; τὰ πνεύματα. 

– τοὺς μεγάλους λέοντας: acusativo plural masculino; τὸν μέγαν λέοντα. 

– τὸ μέλαν χρῶμα: nominativo e acusativo singular neutro; τὰ μέλανα χρώματα. 

� 3) As formas de futuro e de imperfecto destes presentes son: 

– κατασκευάζουσι: κατασκευάσουσι (futuro, o tema en oclusiva dental en contacto 
con sigma contrae facendo desaparecer a consoante dental); κατεσκεύαζον (imper-
fecto, o aumento silábico colócase entre a preposición e a raíz verbal, e fai que desa-
pareza a vogal final da preposición) 

– εἰσάγουσιν: εἰσάξουσιν (futuro, o tema en oclusiva velar contrae con sigma nunha 
consoante dobre –ξ–); εἰσῆγον (imperfecto, o aumento temporal prodúcese entre a 
preposición e a raíz verbal que comeza por alfa e contrae nun eta) 

� 4) As formas verbais analizadas morfoloxicamente e traducidas son: 

– ἄρξεις: 2ª singular futuro indicativo activo de ἄρξω; guiarás. 

– ἀγορεύσομεν: 1ª plural futuro indicativo activo de ἄγορεύω; proclamaremos. 

– ἔσεσθε: 2ª plural futuro indicativo activo de εἰμι; seredes. 

– ψεύσω: 1ª singular futuro indicativo activo de ψεύδω; enganarei. 

– γράψειν: infinitivo de futuro activo de γράφω; haber de escribir. 

� 5) A análise morfolóxica destas palabras é: 

– σῶμα: nominativo, vocativo e acusativo singular neutro de σῶμα, σῶματος τὸ. 

– κεφαλήν: acusativo singular feminino de κεφαλή, -ῆς ἡ. 

– πρόσωπον: nominativo, vocativo e acusativo singular neutro de πρόσωπον, -ου τὸ. 

– πτέρυγας: acusativo plural feminino de πτερύξ, -υγος ἡ. 

– ὄρνιθος: xenitivo singular masculino ou feminino de ὄρνις, -ιθος ὁ ἡ 

– φωνήν: acusativo singular feminino de φωνή, -ῆς ἡ. 

– ἀνθρώπου: xenitivo singular masculino de ἄνθρωπος, -ου ὁ. 

– αἴνιγμα: nominativo, vocativo e acusativo singular neutro de αἴνιγμα, -ατος τὸ. 

– πολιτῶν: xenitivo plural masculino de πολίτης, -ου ὁ. 

– πολεμιστής: nominativo singular masculino de πολεμιστής, -οῦ ὁ. 

� 6) As palabras do exercicio anterior sería o étimo destas: 

– Cefalópodo: κεφαλή, -ῆς ἡ. 

– Misántropo: ἄνθρωπος, -ου ὁ. 

– Foniatría: φωνή, -ῆς ἡ. 

– Somático: σῶμα, σῶματος τὸ. 

– Enigmático: αἴνιγμα, -ατος τὸ. 

– Cosmopolita: πολίτης, -ου ὁ. 

– Ornitoloxía: ὄρνις, -ιθος ὁ ἡ. 

– Prosopografía: πρόσωπον, -ου τὸ. 

– Díptero: πτερύξ, -υγος ἡ. 
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– Polemista: πολεμιστής, -οῦ ὁ. 

� 7) As definicións destas palabras son: 

– Aedo: cantor que nos pazos e prazas públicas improvisaba cantos sobre as fazañas 
dos antigos heroes acompañándose xeralmente dun instrumento de corda, coma a li-
ra. 

– Rapsodo: recitador de poemas épicos que se baseaba nun texto escrito. 

– Quíos: illa de Asia menor, onde posiblemente naceu Homero. 

– Batracomiomaquia: unha das obras atribuídas a Homero que trata da loita entre ras e 
ratas. 

– Hexámetro dactílico: é a forma métrica utilizada por Homero na súas obras épicas 
que se compón de seis pés métricos. 

� 8) Atenea e Poseidón querían ser ambos os dous protectores da rexión da Ática. Posei-
dón fixo brotar na cima da acrópole un mar, e Atenea plantou unha oliveira. Para solu-
cionar o conflito Zeus designou coma árbitros aos deuses do Olimpo, que sentenciaron 
a favor de Atenea. Deste xeito, a deusa deu nome á cidade. Poseidón enfadado, e en 
vinganza, inundou a chaira de Eleusis.  

� 9) A causa real da guerra de Troia foron os motivos comerciais, xa que gregos e troia-
nos comezaron unha guerra encarnizada polo control do paso do Helesponto, que esta-
ba baixo control de Troia, e polo o que os gregos tiñan que pagar tributos de paso. 

A causa mítica foi que Helena, esposa do rei de Esparta, Menelao, foi seducida por 
Paris, fillo menor do rei de Troia, Príamo, e escapou con el a Troia. Os gregos entende-
ron isto como un secuestro, e marcharon no rescate da raíña usurpada, e coa idea de des-
truír Troia en vinganza. 

� 10) As divindades olímpicas son esenciais nesta guerra. Organizáronse en dous bandos 
segundo axudaran a gregos ou a troianos. Atenea e Poseidón prestaron axuda aos gre-
gos, e Apolo e Afrodita aos troianos. Zeus intentou equilibrar con xustiza ambos lados, 
e actuar coma unha especie de árbitro, do que Hermes era o mensaxeiro. Os deuses 
chegaron a participar na loita baixo forma humana no mesmo campo de batalla. 

� 11) O nome de cada un destes personaxes da Ilíada sería: 

– Padre dos deuses e homes: Zeus. 

– Raptor de Helena: Paris. 

– Rei de Troia: Príamo. 

– Rei de Micenas: Agamenón. 

– Fillo de Príamo: Héctor. 

– Esposa de Menelao: Helena. 

– Escrava troiana: Briseida. 

– Rei de Esparta: Menelao. 

– Rei de Ftia, fillo da nereida Tetis: Aquiles. 

– Amigo e servidor de Aquiles: Patroclo. 

15.6 Actividades de autoavaliación: repaso da 1ª ava-
liación 
Solucións das actividades da autoavaliación 2 do libro de texto das páxinas 72 e 73: 

� 1) Os sintagmas en acusativo singular e dativo plural son: 
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– τὴν μικρὰν ἀγοράν – ταῖς μικραῖς ἀγοραῖς 

– τὴν καλῆν νῆσον – ταῖς καλαῖς νήσοις 

– τὸν ἀγαθὸν νεανίαν – τοῖς ἀγαθοῖς νεανίαις 

– τὸν δίκαιον πολίτην – τοῖς δικαίοις πολίταις 

� 2) As oracións completas e traducidas son: 

– Ἀριστκλῆς καὶ ὁ πατήρ διαβαδίζουσιν εἰς τὴν Ἀκροπόλιν. 

Aristocles e o seu pai camiñan cara á Acrópole. 

– Ὁ πόλεμος οὐδέποτε δικαιός ἐστι καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρώποις οὐ φέρει. 

A guerra nunca é xusta e non leva a felicidade aos homes. 

– Ὑμεις ἐμανθάνετε ἀστρονομίαν καὶ ἱστορίαν ἐν τῇ σχολῇ. 

Vós aprendiades astronomía e historia na escola. 

� 3) Os verbos conxugados en presente son: 

– εἰμί,εἶ, ἐστί(ν), ἐσμέν, ἐστέ, εἰσι(ν) 

– καθίζω, καθίζεις, καθίζει, καθίζομνε, καθίζετε, καθίζουρι(ν) 

� 4) Os verbos conxugados en imperfecto son: 

– ἦν, ἦσθα, ἦν, ἦμεν, ἦτε, ἦσαν. 

– ἐπέβαλλον, ἐπέβαλλες, ἐπέβαλλε, ἐπεβάλλομεν, ἐπεβάλλετε, ἐπέβαλλον. 

� 5) A palabra axeitada ao contexto aparece subliñada: 

– Ὁ Φιλιππος τὸν αγρόν πονεῖ καὶ σκάπτει. – Filipe traballa e cava o campo; xa que 
cumpre a función de complemento directo. 

– Ὁ γεωργός εἰς τὸν οἶκον βαδίζει ὅτε ἐν τῷ οὐράνῷ ὁ ἥλιος καταδύει. – O labrego 
camiña cara á casa cando o sol se pon no ceo; cumpre a función de complemento 
circunstancial en acusativo con preposición. 

� 6) A paz e a tranquilidade da alma achegaban a felicidade aos homes. 

τοῖς: dativo plural  masculino do artigo. 

ἀνθρώποις: dativo plural  masculino de ἄνθπωπος, -ου ὁ. 

ἡ: nominativo singular feminino do artigo. 

εἰρήνη: nominativo singular feminino de εἰρήνη, -ης ἡ. 

καὶ: conxunción copulativa. 

ἡσυχία: nominativo singular feminino de ἡσυχία, -ας ἡ. 

τῆς: xenitivo singular feminino do artigo. 

ψυχῆς: xenitivo singular feminino de ψυχή, -ῆς ἡ. 

τὴν: acusativo singular feminino do artigo. 

εὐδαιμονίαν: acusativo singular feminino de εὐδαιμονία, -ας ἡ. 

ἔφερον: 3ª singular imperfecto indicativo activo de φέρὦ. 

CΝ VBO CD CΙ SUX  

� 7) Ofrecemos primeiro a tradución da oración orixinal e logo a súa transformación de 
número: 

– Oh cidadáns, sodes homes libres, certamente non sodes escravos. 

– Ὦ πολῖτα, ἐλεύθερός ἄνθρωπος εἶ, οὐ γὰρ δοῦλος εἶ. 
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� 8) As formas transformadas en imperfecto son as resultantes: 

– αἵρω > ᾗρον 

– ἱκετεύεις > ἱκετεύες 

– ἀνα-λύω > ἀνελύον 

– εἰρηνεύομεν > ᾐρηνεύομεν 

– ἀληθεύουσι > ἠλήθευον 

– περι-οδεύει > περιώδευε 

� 9) As palabras gregas das que proceden estas outras galegas son: 

– Cacofonía: κακός + φωνή 

– Pedagoxía: παιδός + ἄγω 

– Psicanálise: ψυχή 

– Microsoma: μικπός + σῶμα 

– Patolóxico: πάθος + λόγος 

– Nosoloxía: νόσος + λόγος 

� 10) As palabras gregas que forman estas palabras gregas son: 

– Antropoloxía: ἄνθρωπος + λόγος 

– Filosofía: φίλος + σοφία 

– Microscopio: μικπός + σκοπέω 

– Lóxica: λόγος 

– Macrobiótica: μακπός + βίος 

– Uranio: οὐρανός 

15.7 Unidade 5 
� 1) O paradigma completo deste substantivo é: 

ὁ πατήρ  οἱ πατέρες 

-- πάτερ  -- πατέρες 

τὸν πατέρα  τοὺς πατέρας 

τοῦ πατρός  τῶν πατέρων 

τῷ πατρί  τοῖς πατράσι 

� 2) Ofrecemos primeiro a tradución de cada oración e logo a súa forma verbal analizada: 

– Oh neno, sé dilixente e calado. ἴσθι: 2ª singular imperativo do verbo εἰμί. 

– Oh homes atenienses, levade a salvación aos helenos; φέρετε: 2ª plural imperativo 
do verbo φέρω. 

� 3) A análise morfolóxica destas palabras é: 

– ἄνδρας: acusativo plural masculino de ἀνήρ, ἀνδρός ὁ. 

– πατρί: dativo singular masculino de πατήρ, πατρός ὁ. 

– μητράσι: dativo plural feminino de μήτηρ, μητρός ἡ. 

– θυγατήρων: xenitivo plural feminino de θυγάτηρ, θυγατρός ἡ. 

– γαστέρα: acusativo singular feminino de γαστήρ, γαστρός ἡ. 

� 4) Os sintagmas completos son, entre o artigo e o substantivo: 
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– οἱ μακάριοι ἄνδρες. 

– τὴν φίλην μητέρα. 

– τοῦ καλοῦ κρατῆρος. 

– τοῖς πὰσι ῥήτορσι. 

– ὁ σώφρων ἡγεμών. 

� 5) A forma intrusa nesa relación de palabras é o substantivo ποταμός, que está decli-
nado en nominativo singular, xa que pertence á 2ª declinación dos masculinos, mentres 
que o resto de formas son xenitivos singulares de palabras que se declinan pola 3ª de-
clinación. 

� 6) O modo imperativo de λέγω conxúgase así: 

– 2ª singular: λέγε. 

– 3ª singular: λεγέτω. 

– 2ª plural: λέγετε. 

– 3ª plural: λέγόντων. 

� 7) Ofrecemos a análise morfolóxica, logo a sintáctica e finalmente a tradución: 

Ἐν: preposición de dativo. 

τῷ: dativo singular masculino do artigo. 

λαβυρίνθῳ: dativo singular masculino de λαβύρινθος, -ου ὁ. 

Μίνως: nominativo singular masculino de Μίνως, -ωος ὁ. 

ὁ: nominativo singular masculino do artigo. 

βασιλεὺς: nominativo singular masculino de βασιλεὺς, έως ὁ. 

τῆς: xenitivo singular feminino do artigo. 

Κρήτης: xenitivo singular feminino de Κρήτη, -ης ἡ. 

εἴργει: 3ª singular presente indicativo activo de εἴργω. 

Δαίδαλον: acusativo singular masculino de Δαίδαλος, -ου ὁ. 

καὶ: conxunción copulativa. 

Ἴκαρον: acusativo singular masculino de Ἴκαρος, -ου ὁ. 

τὸν: acusativo singular masculino do artigo. 

υἱὸν: acusativo singular masculino de υἱός, -οῦ ὁ. 

αὐτοῦ: xenitivo singular masculino de αὐτός, -ή, -ό. 

Δαίδαλος: nominativo singular masculino de Δαίδαλος, -ου ὁ. 

δὲ: partícula ilativa. 

τὰ: acusativo plural neutro do artigo. 

πτέρα: acusativo plural neutro de πτέρον, -οῦ τὸ. 

ἀμφοτεροῖς: dativo plural masculino de αμφότερος, -α, -ον. 

παρασκεύαζει: 3ª singular presente indicativo activo de παρασκεύαζω. 

ὅυτως: adverbio de modo. 

μετὰ: preposición de xenitivo. 

τοῦ: xenitivo singular masculino do artigo. 

Ἰκάρου: xenitivo singular masculino de Ἴκαρος, -ου ὁ. 

ἐκ: preposición de xenitivo. 
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λαβιρίνθου: xenitivo singular masculino de λαβύρινθος, -ου ὁ. 

πέτεται: 3ª singular presente indicativo medio-pasivo de πέτομαι. 

 

SUX 

VBO CD 

SUX 

CCCom CCL 

VBO 

APO 

CI 

CN 

CD 

VBO CCM 

CCL 

part 

APO CN 

 
Minos, rei de Creta, encerra no labirinto a Dédalo e Ícaro, o fillo deste. Dédalo, 

entón, constrúe unhas ás para ambos os dous, e deste xeito, escapa do labirinto vo-
ando co seu fillo. 

� 8) As formas do imperativo conxugadas que solicita o exercicio son: 

– Prepara: παρασκεύαζε. 

– Encerre: εἰργέτω. 

– Preparade: παρασκεύαζετε. 

– Encerren: εἰργόντων. 

� 9) As palabras resultantes da combinación dos étimos gregos que ofrece o exercicio 
son: 

– Xenófobo: persoa que aborrece os estranxeiros. 

– Hidrófobo: que lle ten medo ou fobia á auga. 

– Agorafobia: manía ou fobia aos espazos abertos. 

– Aerofobia: medo ou fobia a voar. 

� 10) Xunto con Hades, no reino subterráneo dos infernos atopábanse: 

– Perséfone, a súa sobriña e esposa. 

– O barqueiro Caronte, que cruzaba as almas dos mortos dun lado a outro Aqueronte. 

– Os xuíces das almas dos mortos: Minos, Radamante e Eaco. 

� 11) A Odisea, que narra a accidentada viaxe de regreso ao seu fogar dende Troia do he-
roe Odiseo, ou Ulises, está estruturada en tres partes: 

– A Telemaquia; do canto I ao IV, que narra a viaxe de Telémaco na procura de noti-
cias do seu pai que xa falta hai case vinte anos da casa. 

– A estancia de Odiseo no país dos feacios, do canto V ao XIII, na que Ulises lle narra 
ao seu rei e anfitrión Alcínoo as súas aventuras dende a súa saída de Troia. 

– O retorno de Ulises a Ítaca e a vinganza dos pretendentes, do canto XIV ao XXIV, 
que conclúe a obra narrando os avatares do seu retorno ao fogar, a situación com-
prometida que a súa fiel esposa Penélope mantiña alí, e a vinganza que fai caer sobre 
aqueles que lle querían usurpar o trono.  

15.8 Unidade 6 
� 1) A declinación deste substantivo é: 

πέλεκυς   πελέκεις (<πελεκε(υ)-ες) 
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πέλεκυ   πελέκεις (<πελεκε(υ)-ες) 

πέλεκυν   πελέκεις (analóxico co nominativo plural) 

πελέκεως (<πελεκη(υ)-ος) πελέκεων 

πελέκει (<πελεκε(υ)-ι) πελέκεσι(ν) 

� 2) Ofrecemos a análise morfolóxica sintáctica e a tradución de cada oración: 

– Οἱ: nominativo plural masculino do artigo. 

ἄνθρωποι: nominativo plural masculino de ἄνθρωπος, -ου ὁ. 

εἰσιν: 3ª plural presente indicativo activo de εἰμί. 

ἀγαθοὶ: nominativo plural masculino de ἀγαθός, -ή, -όν. 

οὐ: adverbio de negación. 

φύσει: dativo singular feminino de φύσις, -εως ἡ. 

ἀλλὰ: conxunción adversativa. 

μαθήσει: dativo singular feminino de μάθησις, -εως ἡ. 

NEX VBO SUX CCCau ATR CCN CCCau  
Os homes son bos non por natureza, senón por coñecemento. 

– Ἡ: nominativo singular feminino do artigo 

ἀνδρεία:  nominativo singular feminino de ἀνδρεία, -ας ἡ. 

ἄνευ: preposición de xenitivo. 

φρονήσεως: xenitivo singular feminino de φρόνησις, -εως ἡ. 

ἐστι: 3ª singular presente indicativo activo de εἰμί. 

βλαπτικὴ: nominativo singular feminino de βλαπτικός, -ή, -όν. 

τῷ: dativo singular masculino do artigo. 

ἀνθρώπῳ: dativo singular masculino de ἄνθρωπος, -ου ὁ. 

ATR SUX CI VBO CCIns  
O valor sen prudencia é prexudicial para o home. 

� 3) Recorde que o participio se declina coma un adxectivo de tres xéneros, e que os 
masculinos e neutros o fan sobre o modelo dos substantivos da 3ª declinación de tema 
en –ντ, e que o feminino o fai coma os substantivos femininos da 1ª declinación de te-
ma en alfa impura. Ofrecemos primeiro o paradigma do singular e logo o plural: 

– Singular. 

τρέχων τρέχουσα τρέχον 

τρέχοντα τρέχουσαν τρέχον 

τρέχοντος τρεχούσης τρέχοντος 

τρέχοντι τρεχούσῃ τρέχοντι 

– Plural. 

τρέχοντες τρέχουσαι τρέχοντα 

τρέχοντας τρεχούσας τρέχοντα 

τρεχόντων τρεχουσῶν τρεχόντων 
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τρέχουσι τρεχούαις τρέχουσι 

� 4) Explicamos a construción de participio, e logo ofrecemos a análise e a tradución: 

–  Na primeira oración o participio concerta co suxeito en nominativo singular mascu-
lino, que separa ese participio concertado do seu complemento directo, por iso a cai-
xa que indica os límites da construción de participio está dividida en dúas: 

 

SUX ATR VBO VBO CD CCN 

Participio concertado  
O home que ten cartos non é feliz. (A pesar de ter cartos, o home non é feliz) 

– Na segunda oración o participio concorda tamén co suxeito en nominativo plural 
masculino, e leva un complemento directo expresado en xenitivo singular xa que o 
verbo en participio rexe xenitivo: 

 

VBO CD SUX 

VBO CI CD VBO 

Participio concertado 

Or. infinitivo concertado - CD  
Os lacedemonios, escoitando ao mensaxeiro, deciden enviar axuda aos aliados. 

– Na terceira oración o participio concerta tamén co suxeito que está en nominativo 
plural masculino, aínda que declinado pola 1ª declinación. Asemade leva coma 
complementos un adxectivo coma predicativo de suxeito e un circunstancial: 

VBO VBO SUX CCT CCL 

Participio concertado 

CPvoSUX 

 
Pola noite, os mergulladores aparecían nadando por baixo da auga ao longo do 

peirao. 

� 5) As oracións analizadas e traducidas son: 

– Ocupando a cidade os bárbaros, os gregos asediábana con violencia. 

CD SUX VBO VBO SUX CD CCΜ 

Xenitivo absoluto 
 

– Cando os inimigos se presentaban nas aldeas ao amencer, a maioría fuxía cara aos 
montes. 

 

SUX VBO 

VBO SUX CCT CCL 

Xenitivo absoluto 
concertado 

CCL  

� 6) As análises morfolóxicas responderían ás palabras seguintes: 
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– Nominativo singular masculino, tema en consoante líquida: πατήρ. 

– Dativo singular masculino, tema en ditongo: βασιλεῖ. 

– Nominativo, vocativo e acusativo plural neutro, tema en ípsilon: ἄστη. 

– Dativo plural feminino, tema en ómicron: ἁμαξιτοῖς. 

– Acusativo singular masculino, tema irregular: Δία. 

– Dativo plural feminino, tema en gutural: γυναιξί. 

� 7) As definicións e étimos dos seguintes conceptos son: 

– Amaxofobia: aversión á condución de vehículos de motor; de ἀμαξιτός (camiño de 
carros) + φόβος (manía). 

– Autodidacta: persoa que aprende por si mesma; de αυτός (el mesmo) + διδακτός 

(instruído). 

– Triplicar: multiplicar por tres; de τριπλόoς (triplo). 

– Basílica: palacio ou casa real. (Deste significado derivaron outros na historia ata 
chegar ao noso actual de templo relixioso). De βασιλεὺς (rei). 

– Patriarca: persoa que pola súa vellez e sabedoría exerce a autoridade sobre unha co-
lectividade; de πατήρ, πατρός (pai) 

� 8) Un posible derivado etimolóxico de cada unha destas palabras sería: 

– κεφαλή: cefalea; dor de cabeza. 

– δάκτιλος: dactilar; relativo aos dedos. 

– ὀδους: odontólogo; médico especialista nos dentes. 

– ὀφθαλμος: oftalmólogo; médico especialista nos ollos, oculista. 

– γαστήρ: gástrico; relacionado co estómago. 

– φαρύγξ: farinxite; inflamación da gorxa, ou farinxe. 

�  9) A deusa Deméter é a deusa da fecundidade, protectora dos campos e das colleitas. 
Presidía os ritos de Eleusis, unhas das relixións mistéricas de Grecia. Os seus símbolos 
son o trigo, e en ocasión comparte con outras deidades a cornucopia, ou corno da abun-
dancia. Coa axuda da súa filla Perséfone, raptada e desposada por Hades, provocaba o 
ciclo natural das estacións na terra. 

� 10) Hesíodo é un poeta grego que viviu no século VIII a.C. en Beocia. Atribúenselle 
dúas obras fundamentais: a Teogonía e Os traballos e os días. 

� 11) A Teogonía é unha obra escrita en hexámetros na que o poeta explica a orixe do 
universo e a xenealoxía dos deuses. Relata o principio do cosmos a partir dunha masa 
informe chamada Caos, que foi estudada na 1ª unidade; e aqueles deuses que lle suce-
deron xeración tras xeración. 

15.9 Unidade 7 
� 1) O singular do sintagma proposto é: 

ὁ πολὺς λαός 

τὸν πολὺν λαὸν 

τοῦ πολλοῦ λαοῦ 

τῷ πολλῷ λαῷ 

� 2) O aoristo dese verbo é: 
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ἐκέλευσα 

ἐκέλευσας 

ἐκέλευσε 

ἐκελεύσαμεν 

ἐκελεύσατε 

ἐκέλευσαν 

� 3) As formas verbais da actividade analizadas, transformadas de  número e traducidas 
quedan deste xeito: 

– ἐβουλεύσαμεν: 1ª plural aoristo indicativo activo; ἐβούλευσα; deliberei. 

– ἔγραφεν: 3ª singular imperfecto indicativo activo; ἔγραφον; escribían. 

– ακούσετε: 1ª plural aoristo indicativo activo; ἐβούλευσα; deliberei. 

– ἐπολίτευσαν: 3ª plural aoristo indicativo activo; ἐπολίτευσε; foi cidadán. 

– ἐθέλει: 3ª singular presente indicativo activo; ἐθέλουσιν; queren. 

– ἐκινδύνευσα: 1ª singular aoristo indicativo activo; ἐκινδυνεύσαμεν; arriscamos. 

� 4) As formas verbais da actividade analizadas son: 

– ἧκον: 1ª singular ou 3ª plural imperfecto indicativo. 

– ἥξαμεν: 1ª plural aoristo indicativo. (A letra ξ procede da contracción con sigma). 

– ἥκουσι: 3ª plural presente indicativo. 

– ἥξεις: 2ª singular futuro indicativo. (A letra ξ procede da contracción con sigma). 

� 5) Ofrecemos a análise morfolóxica, logo a sintáctica e ao final a tradución: 

Σωκράτης: nominativo singular masculino de Σωκράτης, -ους ὁ. 

πρῲ: adverbio de tempo. 

γὰρ: conxunción aseverativa. 

εἰς: preposición de acusativo. 

τοὺς: acusativo singular masculino do artigo. 

περιπάτους: acusativo singular masculino de περίπατος, -ου ὁ. 

καὶ: conxunción copulativa. 

γυμνάσια: acusativo plural neutro de γυμνάσιον, -ου τὸ. 

ἧκεν: 3ª singular imperfecto indicativo activo de ἤκω. 

πληθούσης: xenitivo singular feminino do participio presente activo de πλήθω. 

ἀγορᾶς: xenitivo singular feminino de ἀγορά, -ᾶς ἡ. 

ἀεὶ: adverbio de tempo. 

ἦν: 3ª singular imperfecto indicativo activo de εἰμί. 

ἐν: preposición de dativo. 

τῷ: dativo singular masculino do artigo. 

φανερῷ: dativo singular masculino de φανερός, -ά, -όν. 
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NEX 

VBO 

CCT 

NEX 

VBO 

SUX CCT CCL 

VBO CCM 

Xenitivo absoluto  
Sócrates, ao raiar a alba, ía aos paseos e aos ximnasios e, cando se enchía a ágora, 

sempre estaba nun lugar visible. 

� 6) Os sintagmas completos co seu numeral son: 

– Τρίῶν ὁδῶν. 

– Μιᾷ ἀγορᾷ. 

– ἑνός λιμένος. 

– Δυοὶν πηγαῖς. 

– ἕνα θεόν. 

– Τέτταρα βιβλία. 

– Τρεις πόλεις. 

� 7) As respostas ás cuestións sobre prefixos gregos procedentes dos numerais son: 

– Nove lados. 

– Once sílabas. 

– Doce lados. 

– Catro obras. 

– Seis pés. 

– Tres probas. 

– Cen bois. 

– Cinco liñas. 

– Dúas letras. 

– Vinte lados. 

� 8) Seis posibles palabras en galego que leven este prefixo grego son: 

– Monógamo: persoa casada cun so cónxuxe. 

– Monografía: volume de calquera materia do saber que trata un único tema. 

– Monarquía: sistema político no que á cabeza do Estado está un rei. 

– Monocromo: que ten unha soa cor. 

– Monólogo: parlamento dunha obra teatral recitado por un só personaxe en escena. 

– Monolítico: feito dunha soa pedra. 

� 9) A Idade Escura é unha etapa na que tiveron lugar a caída da cidade de Troia e o de-
clive do mundo micénico. Comprende desde o 1200 ao 800 a.C. Os dorios, un pobo be-
licoso de etnia grega, procedente do noroeste do país, entrou por Tesalia e someteron os 
gregos que xa estaban na Hélade. Ao non contarmos con ningún documento escrito de 
ningún tipo desta época todas as hipóteses históricas fanse sobre os poucos restos ar-
queolóxicos que existen. Esa falta de información, ou “silencio” de catrocentos séculos 
é polo que recibe este apelativo de Escura. 

� 10) Solón foi un eupátrida moderado, elixido arconte coa finalidade de levar a termo 
unha gran reforma no goberno da polis de Atenas, e remediar a grave situación social 
do momento. As medidas que tomou foron abolir a escravitude por débedas e a división 
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de clases sociais segundo a fortuna. Tamén reformou a moeda e creou a Boulé, ou con-
sello dos catrocentos. 

� 11) En Grecia celebrábanse catro tipos de xogos deportivos: 

– Os Xogos Olímpicos, que se celebraban na cidade de Olimpia, cada catro anos, en 
honra de Zeus. Os vencedores eran premiados cunha coroa de oliveira. 

– Os Xogos Píticos, celebrados en Delfos cada catro anos tamén, no terceiro ano de 
cada olimpíada, estaban dedicados ao deus Apolo, e os vencedores eran coroados 
con loureiro. 

– Os Xogos Ístmicos tiñan lugar en Corinto, no primeiro e no terceiro ano de cada 
olimpíada, en honra de Poseidón. Os vencedores eran obsequiados cunha coroa de 
piñeiro. 

– Os Xogos Nemeos tiñan como sede o santuario de Zeus en Nemea, por estar dedica-
dos a el. Celebrábanse o segundo e cuarto ano dunha olimpíada, e os vencedores 
eran premiados cunha coroa de aciñeira ou de oliveira. 

15.10  Unidade 8 
� 1) As formas dos graos comparativo e superlativo destes adxectivos son, respectiva-

mente: 

– ἀρχαιός, -α, -ον: ἀρχαιότερος, -α, -ον; ἀρχαιότατος, -η, -ον. 

– νέος, -α, -ον: νεώτερος, -α, -ον; νεώτατος, -η, -ον. 

– ἀγαθός, -ή, -όν: ἀμείνων, -ον; ἄριστος, -η, -ον. 

– εὐδαίμον, -ον: εὐδαιμονέστερος, -α, -ον; εὐδαιμονέστατος, -η, -ον. 

� 2) Ofrecemos a análise destes sintagmas e logo o seu grao positivo: 

– ὁ ποιητής νεώτερος: nominativo singular masculino de ὁ ποιητής νέος. 

– δημοκατὶαν ἀμείνονα: acusativo singular feminino de δημοκατὶαν ἀγαθὴν. 

– τὰ πυρὰ μείζονα: nominativo e acusativo plural neutro de τὰ πυρὰ μείζονα. 

– αἱ γυναῖκες σωφρονέστερας: nominativo plural feminino de αἱ γυναῖκες 

σώφρονας. 

� 3) Estes adxectivos están no grao que se indica antes do seu grao positivo: 

– ἀνδρειότερος: grao comparativo de ἀνδρεῖος. 

– νεώτερος: grao comparativo de νέος. 

– εὐσεβέστερος: grao comparativo de εὐσεβής. 

– ἄριστος: grao superlativo de ἀγαθός. 

– μείζων: grao comparativo de μέγας. 

– πλεῖστος: grao superlativo de πολύς. 

– ἀμείνων: grao comparativo de ἀγαθός. 

– κράτιστος: grao superlativo de ἀγαθός. 

– μελάντατος: grao superlativo de μέλας. 

� 4) Ofrecemos a tradución e logo a análise das oracións: 

– A democracia é máis segura cá tiranía. 

ATR VBO SUX 2º termo comparación  
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– A democracia é a máis segura de todas as formas de goberno. 

ATR VBO SUX 2º termo comparación  

� 5) Conxugue o verbo entre parénteses en perfecto e logo traduza as oracións: 

– Ἡμεῖς πεπαιδεύκαμεν τὰ τέκνα.. 

Nós educamos aos fillos. 

– Οἱ Ἕλληνες πολὺ κεκινδυνεύκασι περὶ τῆς σωτηρίας τῆς χώρας. 

Os gregos arriscaron moito pola salvación do seu país. 

– Οἱ πολέμοι τοὺς οἰκητὰς τῆς κώμης πεφονεύκασιν. 

Os inimigos mataron os habitantes da aldea. 

� 6) A análise destas formas verbais do tema de perfecto sería: 

– λελῄστευκα: 1ª singular perfecto indicativo activo de λῃστεύω. 

– τεθηρεύκασι: 3ª plural perfecto indicativo activo de θηρεύω. 

– ἐβεβασιλεύκειν: 3ª plural pluscuamperfecto indicativo activo de βασιλεύω. 

– παραλέλυκε: 3ª singular perfecto indicativo activo de παραλύω. 

– ἠγορεύκαμεν: 1ª plural pluscuamperfecto indicativo activo de ἀγορεύω. 

– πέφυκας: 2ª singular perfecto indicativo activo de φύω. 

– ἐδεδουλεύκειτε: 2ª plural pluscuamperfecto indicativo activo de δουλεύω. 

� 7) Ofrecemos a análise morfolóxica, logo a sintáctica, e ao final a tradución: 

Ζεὺς: nominativo singular masculino de Ζεὺς, Διὸς ὁ. 

κελεύει: 3ª singular presente indicativo activo de κελεύω. 

Πάριδα: acusativo singular masculino de Πάρις, -ιδος ὁ. 

τὸν: acusativo singular masculino do artigo. 

βουκόλον: acusativo singular masculino de βουκόλος, -ου ὁ. 

παῖδα: acusativo singular masculino de παῖς, παιδός ὁ ἡ. 

τοῦ: xenitivo singular masculino do artigo. 

Πριάμου: xenitivo singular masculino de Πρίαμος, -ου ὁ. 

δικάζειν: infinitivo de presente activo de δικάζω. 

ταῖς: dativo plural feminino do artigo. 

θεαῖς: dativo plural feminino de θεά, -ᾶς ἡ. 

Ἥρᾳ: dativo plural feminino de Ἥρα, -ᾶς ἡ. 

Ἀθηνᾷ: dativo plural feminino de Ἀθηνᾶ, -ᾶς ἡ. 

καὶ: conxunción copulativa. 

Ἀφροδίτῃ: dativo plural feminino de Ἀφροδίτη, -ης ἡ. 

ἐπειδὴ: conxunción causal. 

αὐτός: nominativo singular masculino de αὐτός, -ή, -ό. 

ἐστι: 3ª singular presente indicativo activo de ειμί. 

καλὸς: nominativo singular masculino de καλός, -ή, -όν. 

καὶ: conxunción copulativa. 

σοφὸς: nominativo singular masculino de σοφός, -ή, -όν. 

ἐρωτικὼς: adverbio de modo. 
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NEX 

VBO 

SUX CN 

ATR VBO 

APO VBO 

SUX 

APO 

CD 

SUX 

CCM 

Or. infinitivo non concertado - CD 

 
Zeus ordena que Paris, o boieiro fillo de Príamo, xulgue ás deusas Hera, Atenea e 

Afrodita, xa que el é fermoso e sabio como namorado. 

� 8) A definición destas palabras é: 

– Ideoloxía: xeito particular de pensar unha persoa; ἴδιος + λόγος. 

– Idiosincrasia: peculiaridade no carácter de cada individuo; ἴδιος + σὺν + κράτος. 

– Idiota: persoa que presenta unha deficiencia das facultades intelectuais; ἴδιος + sufi-
xo –της. 

– Idioma: lingua propia dunha comunidade lingüística; ἴδιος + sufixo –μα. 

� 9) Afrodita, a deusa da beleza, estaba casada co deus Hefesto, ferreiro e tolleito, pero 
ela quería a Ares, o deus da guerra, irmán do seu marido. Homero relata que Afrodita e 
Ares eran amantes, e que foron descubertos por Hefesto, despois de que estes lles puxe-
ra unha trampa. 

� 10) Clístenes, despois de alzarse contra a tiranía, instaurou a democracia. Reformou as 
institucións en Atenas, creando o Consello dos cincocentos. Neste órgano de goberno 
estaban representados cincuenta membros de cada unha das dez tribos locais, que resul-
taran da redistribución da rexión da Ática en tres zonas xeográficas: cidade, costa e in-
terior. 

O Consello asumía todas as funcións da administración pública e das finanzas do 
fondo público, realizaba propostas que tiña que aprobar a Asemblea, encargábase do es-
crutinio de membros do Consello, exercía funcións xudiciais, coordinaba a política exte-
rior e as festas relixiosas, etcétera. 

Atribúese a Clístenes a implantación do ostracismo, disposición segundo a cal aque-
les cidadáns que fosen inimigos da democracia podían ser desterrados de Atenas por un 
período de dez anos. Durante este tempo quedaban anulados os seus dereitos e confis-
cadas as súas propiedades. 

� 11) Distinga se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

– A guerra do Peloponeso foi un conflito entre atenienses e tebanos. Falsa. 

– A superioridade bélica de Atenas baseábase na súa flota. Verdadeira. 

– A epidemia afectou por igual a atenienses e a espartanos. Falsa. 

– O xeneral Alcibíades trasladou o escenario da guerra a Sicilia. Verdadeira. 

– Esparta foi a gran triunfadora das guerras do Peloponeso. Verdadeira. 

– Esparta estableceu un sistema de goberno democrático. Verdadeira. 

– Os atenienses tiveron que derribar as murallas do Pireo e permitir o regreso dos ini-
migos da democracia. Falsa. 
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15.11  Actividades de autoavaliación: repaso da 2ª ava-
liación 
Ofrecemos as solucións das actividades de autoavaliación 2 do libro de texto, páxina 131: 

� 1) A tradución da oración é: 

Os proverbios sempre son verdadeiros: os ollos son máis fidedignos cós oídos. 

O comparativo πιστότεροὶ é o atributo da segunda parte desta oración, na que hai 
que presupoñer o verbo ser elidido. Por iso concerta en xénero, número e caso co 
suxeito ὀφθαλμοί. O segundo termo da comparación aparece expresado en xenitivo 
plural: ὤτων. 

� 2) As oracións completas son: 

– Ὁ οἶνος γλυκύτερος τοῦ μέλιτος ἐστιν. – O viño é máis doce có mel. 

– Αἰ παρθένοι σωφρονέστεραι τῶν νεανιῶν εἰσιν. – As mozas son máis sabias cós 
mozos. 

– Τὸ ὄρος τοῦ Ὀλύμπου ἦν ὑψηλότατον πάντων. – O monte do Olimpo era o máis 
alto de todos. 

� 3) As conxugacións destes verbos en perfecto son: 

– γεγάμηκα 

γεγάμηκας 

γεγάμηκε 

γεγαμήκαμεν 

γεγαμήκατε 

γεγαμήκατε 

γεγαμήκασι 

– κεχόρευκα 

κεχόρευκας 

κεχόρευκε 

κεχορεύκαμεν 

κεχορεύκατε 

κεχορεύκασι 

– πεφόνευκα 

πεφόνευκας 

πεφόνευκε 

πεφονεύκαμεν 

πεφονεύκατε 

πεφονεύκασι 

� 4) A preposición axeitada en cada oración aparece subliñada na oración completa: 

– Ἡ σφαῖρα ἐστιν ἐν τῇ γῇ. 

A pelota está no chan. 

– Ὁ Ἀχιλλεὺς τὴν κόρυθα φέρει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. 

Aquiles leva o seu helmo sobre a cabeza. 

– Ἡ ναῦς ἔπλευσε ἐκ τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν Λέσβον. 
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A nave navegaba do Ática cara a Lesbos. 

– Ὁ στρατηγὸς μετὰ τῶν στρατιωτῶν τὴν πόλιν διαφθείρει. 

O xeneral devasta a cidade cos seus soldados. 

� 5) O santuario máis antigo de Dionisio está cerca do teatro. No interior do recinto os 
arquitectos construíron dous templos e dúas estatuas do deus Dionisio, de marfil e ouro. 

� 6) O significado etimolóxico destas palabras é: 

– Paleografía: técnica de ler e interpretar os textos antigos; (παλαιός + γράφω) 

– Paréntese: interposición dun membro dentro da frase; (παρὰ + ἐν + Θέσις) 

– Psicanálise: estudo da actividade anímica subconsciente; (ψυχή + ἀνὰ-λύσις) 

– Ornitoloxía: tratado ou ciencia sobre as aves; (ὄρνις, -ιθος + λόγος) 

� 7) A transcrición destas palabras gregas sería: 

– οὐ-τοπία: utopía. 

– παράδεισος: paraíso. 

– τρεῖς-φθόγγος: tritongo. 

– ὀφθαλμός-μέτρον: oftalmómetro. 

– προ-πυλαῖον: propileo. 

– ἐπί-δῆμος-λόγος: epidemioloxía. 

� 8) As palabras galegas de orixe grega que responden a estas definicións son: 

– Aversión ao estranxeiro: xenofobia. 

– Nome falso: pseudónimo. 

– Parte da botánica que trata sobre os fungos: micoloxía. 

– O que está debaixo da pel: hipodérmico. 

– Obxecto portador de sinais: semáforo. 

– Conxunto das augas do globo terráqueo: hidrosfera. 

15.12  Unidade 9 
� 1) As formas verbais en voz activa transformadas a voz media son: 

– ἔπεμψεν: ἐπέμψατο; 3ª singular aoristo indicativo medio. 

– ἐπαινέσοντας: ἐπαινεσομένους; participio de presente medio acusativo plural. 

– ὑπηρξάμεν: ὑπερξάμεθα; 1ª plural aoristo indicativo medio. 

– ποιέοντες: ποιούμενοι (<ποιε+όμενοι); participio de presente medio nominativo 
plural. 

� 2) As formas de presente medio en imperfecto son: 

– ἐγένοντο: ἐγίγνοντο. 

– πείθεται: ἐπείθετο. 

� 3) As oracións completas e traducidas son: 

– Οὗτοι εἰσι μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι. 

Estes son os nosos colonos. 

– Τὴν χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς παρα δίδομεν. 

Entregámoslles o territorio. 
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– Νομίζομεν αὐτοὺς εἶναι φίλους σοῦ. 

Consideramos que eles son (amigos de ti) os teus amigos. 

– Ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρας πόλεως. 

Escoitamos que este desexa a vosa cidade. 

� 4) Os pronomes persoais escritos en grego son: 

– Ἐγὼ προσαγορεύω σέ. 

– Ἐγὼ προσαγορεύω αὐτὴν. 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ἡμάς. 

– Ἐγὼ προσαγορεύω ὑμάς. 

– Ἐγὼ προσαγορεύω αὐτούς. 

� 5) Resaltamos o pronome relativo en negriña: 

– Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἀνθρώπους, οἵ ἐν τῇ πόλει ᾤκουν. 

Zeus co seu trono espantou os homes que habitaban na cidade. 

– Ἦν δὲ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ἀθηναῖος, ὅν Πρόξενος μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένον. 

Había no exército un ateniense, ao que Proxeno fixo vir da súa terra coma hóspe-
de. 

– Ὁ μὲν βασιλεὺς ἐθύσατο ἑκατόμβην τῷ θεῷ, ὅν μᾶλλον ἐφίλει. 

O rei ofreceu en sacrificio cen bois á divindade que máis quería. 

– Ἐν τῷ ὄρει ἦν ταύρων ἀγέλη, ἥ τὰ λοιπὰ τῶν ὀρὼν ἄβατα ἐποίει. 

No monte había un rabaño de touros que facía inaccesible o resto das montañas.  

� 6) A análise sintáctica e tradución do texto son: 

 

NEX VBO 

SUX 

CN 

CD 

VBO 

CN 

VBO INF 

VBO NEX 

CCN 

CC 

CPvo
CD 

VBO 

CD 

ATR 

part CD 

CC 

CD - Or. infinitivo non concertado  

part 

NEX SUX INF SUX INF VBO 

CCN NEX CCL 

ATR CN SUX INF VBO INF 

MOD - Or. infinitivo non concertado   
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Sobre os Centauros din que naceron feras, e que tiñan todo o aspecto de cabalo, 
agás a cabeza, esta era de home. Se tal vez alguén pensa que unha fera tal naceu, é 
imposible: xa que o alimento de cabalo non é posible que pase pola boca e a gorxa 
humana. 

� 7) Estas palabras relaciónanse coas seguintes palabras gregas: 

– Economía: literalmente “lei da casa”; οἰκία + νόμος. 

– Hecatombe: sacrificio de cen bois; ἑκατον + βοῦς. 

– Εstrataxema: plan preparado previamente ao estilo militar; στρατιά. (exército) 

– Τeofanía: manifestación da divindade dun deus; θεός + φανός. (deus + luz) 

� 8) A palabra traxedia significa literalmente “canto do cabrón” e hipócrita “o que res-
ponde no teatro baixo unha máscara”, ou sexa, era a palabra coa que se designaba ao 
actor. 

Estas palabras relaciónanse co teatro, que tiña como patrón ou deus a Dionisio, xa 
que o xénero teatral nacera en Grecia da evolución do ditirambo, un canto ritual en ho-
nor a este deus. Aos poucos foi perdendo o seu carácter ritual e tomou un aire máis pro-
fano, con diálogos entre os personaxes ou a intervención do coro. 

� 9) Un prólogo na traxedia grega é a introdución onde se expoñen os feitos que poñen 
en antecedentes ao público. Ás veces un personaxe de clase social baixa relata longos 
preámbulos en lugar de entrar na acción da obra directamente. 

Un episodio nunha traxedia é a parte da trama situada entre dúas intervencións do co-
ro, e é sempre un diálogo recitado ou cantado polos actores. 

� 10) Os tres dramaturgos gregos que escribiron traxedias foron: 

Esquilo: que foi considerado o pai da traxedia. Con el aparecen as triloxías, con-
xunto de tres traxedias unidas pola temática e a trama argumental. A súa linguaxe é 
solemne e requintado, lonxe da fala coloquial. Del consérvanse sete traxedias, entre 
as que destaca, por exemplo, a triloxía da Orestíada. 

Sófocles: viviu no clímax da época clásica ateniense. Abandonou a estrutura da 
triloxía e creou personaxes antagónicos. O seu coro pasou a ser un actor máis dentro 
do conxunto argumental da obra. Tamén del conservamos sete obras, de entre as que 
destacamos Edipo rei ou Antígona. 

Eurípides: conseguiu o éxito despois da súa morte. Destruíu o ideal de heroe tra-
dicional e criticou os deuses na súa obra, o que supuxo unha gran innovación. Para 
el o home era o centro do mundo, e o azar rexía o seu destino. Critica a superiorida-
de do home sobre a muller, e a xenofobia dos gregos contra os bárbaros. A súa lin-
guaxe simplificouse respecto aos anteriores. E creou o recurso teatral do deus ex 
machina coma resolución das súas obras. 

� 11) As respostas do cuestionario sobre a traxedia grega son: 

– Co culto de Dionisio, deus do viño e dos praceres mundanos, tamén do teatro. 

– Un ditirambo era un antigo canto ritual en honra de Dionisio. 

– Aos actores gregos denominábaselles hipócritas, que literalmente significa “baixo a 
máscara” 

– Para que un mesmo actor puidese representar varios personaxes. 

– Nos teatros, edificios especificamente construídos a tal efecto. 

– A obra Edipo rei é unha das máis coñecidas e valoradas de Sófocles. 

– O último poeta tráxico foi Eurípides, e Medea é unha das súas obras máis salienta-
bles. 
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15.13  Unidade 10 
� 1) Hai que razoar aquí que se se tratara de presentes, imperfectos, perfectos ou plus-

cuamperfectos, haberá que pasalos a voz media, e de seren futuros ou aoristo, entón se-
rá posible facelo á voz pasiva. As formas verbais resultantes son: 

–  δακρύω: δακύομαι; 1ª singular presente indicativo medio. 

– βασιλεύει: βασιλεύεται; 3ª singular presente indicativo medio. 

– πλέξω: πλεχθήσομαι; 1ª singular futuro indicativo pasivo. 

– ἐδικάζομεν: ἐδιδαζόμεθα; 1ª plural imperfecto medio. 

– ψεύσει: ψευσθήσεται; 3ª singular futuro indicativo pasivo. 

– ἐλύσαμεν: ἐλύθημεν; 1ª plural aoristo indicativo pasivo. 

– ἀκούειν: ἀκούεσθαι; infinitivo presente medio. 

– θεραπεύσουσι: θεραπευθήσονται; 3ª plural futuro indicativo pasivo. 

– ἐπαίδευσαν: ἐπαιδεύθησαν; 3ª plural aoristo indicativo pasivo. 

� 2) A análise das expresións que propón o exercicio é: 

– τρέφεσθαι ὑπὸ τῶν νυμφῶν. 

Está en voz media con valor pasivo xa que o verbo vai acompañado por un com-
plemento axente de ser animado en xenitivo plural introducido por preposición. A 
súa tradución sería: ser alimentado polas ninfas. 

– τρέφεσθαι τὸ τέκνον. 

Está en voz media con valor medio xa que a acción que expresa o verbo expresa 
algo no que o seu suxeito mostraría un especial interese, ademais non aparece nin-
gún complemento axente, xa que o acusativo que o acompaña é o seu complemento 
directo. A súa tradución sería: criar o neno. 

– καλύπτεσθαι ἀσπίδι. 

Está en voz media con valor pasivo xa que o verbo vai acompañado polo seu 
complemento axente de ser inanimado en dativo singular sen preposición. A súa tra-
dución sería: ser cuberto polo escudo. 

– λογίζεσθαι τῆν ὤραν. 

Está en voz media con valor medio xa que a acción que expresa o verbo indica 
algo no que o seu suxeito mostraría un especial interese; ademais, non aparece nin-
gún complemento axente, xa que o acusativo que o acompaña é o seu complemento 
directo. A súa tradución sería: calcular o tempo. 

� 3) As oracións analizadas e traducidas son: 

– Pericles era recordado polos cidadáns a causa da guerra do Peloponeso. 

VBO CAx CN 

CCCau 

SUX 

 
– Os mozos eran conducidos cara á sabedoría polos filósofos. 

VBO CAx SUX CCFin   
– Os soldados serán liberados polos xenerais. 

VBO CAx SUX  
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– Os bos cidadáns son desterrados polos tiranos. 

VBO CAx SUX  

� 4) Ofrecemos a análise morfolóxica, logo a sintáctica e ao final a tradución: 

Δανάη: nominativo singular feminino de Δανάη, -ης ἡ. 

καὶ: conxunción copulativa 

τὸ: nominativo singular neutro do artigo. 

βρέφος: nominativo singular neutro de βρέφος, -ου τὸ. 

ἐς: preposición de acusativo. 

τὴν: acusativo singular feminino do artigo. 

θάλατταν: acusativo singular feminino de θάλατταν, -ης ἡ. 

ἐμβάλλονται: 3ª plural presente indicativo medio de ἐμβάλλω. 

ὑπὸ: preposición de xenitivo. 

τῶν: xenitivo plural do artigo. 

ναυτῶν: xenitivo plural masculino de ναύτης, -ου ὁ. 

ἐντος: preposición de xenitivo. 

κιβωτοῦ: xenitivo plural masculino de κιβωτός, -οῦ ἡ. 

Ἀμφὶ:  preposición de acusativo. 

Σέφυρον: acusativo singular feminino de Σέφυρος, -ου ἡ. 

ἀλιεῶν:  xenitivo plural masculino de ἀλιεύς, -έως ὁ. 

αὐτοὶ:  nominativo plural masculino de αὐτός, -ή, -ό 

σῴζονται: 3ª plural presente indicativo medio de σῴζω. 

VBO 

CCT 

SUX CCL VBO 

CAx 

CCL SUX 

CAx 
 

Dánae e o seu bebé son botados ao mar polos mariñeiros dentro dun cofre. Nos 
arredores de Séfiros son salvados por uns pescadores. 

� 5) Οs sintagmas resultantes son: 

– ὅδε ὁ ἀνήρ: οἳδε οἱ ἄνδρες; estes homes. 

– ἐκείνου τοῦ λόγου: ἐκείνων τῶν λόγων; daquelas palabras. 

– ἐν τῇδε τῇ πόλει: ἐν ταῖσδε ταῖς πόλεσι; nestas cidades. 

– τούτοις τοῖς φιλοσόφοις: τούτῳ τῷ φιλοσόφῳ; con ese filósofo. 

– ἐκεῖνο τὸ βιβλίον: ἐκεῖνα τὰ βιβλία; aqueles libros. 

– τούτους τοὺς κυρίους: τούτον τὸν κυρίον; a ese amo. 

� 6) Ofrecemos primeiro a tradución, e despois a análise dos pronomes interrogativos ou 
indefinidos: 

– Τί λέγεις εἶναι ἀρετήν; - Que dis que é a virtude? 

Τί: nominativo singular neutro, suxeito. 
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– Τίνες συμφοραὶ γίγνονται τῇ πόλει; - Que desgrazas suceden na cidade? 

Τίνες: nominativo plural feminino, suxeito. 

– Τίνος χώρας οὗτος ὁ ποιετής ἐστιν; - De que país é este poeta? 

Τίνος: xenitivo singular feminino, complemento circunstancial 

– Ἄνθρωποι τινες εἰσιν ἀγαθοὶ καὶ ἄλλοι κακοί. - Algúns homes son bos e outros 
malos. 

Τινες: nominativo plural masculino, suxeito. 

– Ἐστί τις ἐλπὶς τῆς σωτερίας. – Hai algunha esperanza de salvación. 

Τις: nominativo singular feminino, suxeito. 

� 7) As oracións completas e traducidas son: 

– Τί φῄς περὶ τῶνδε τῶν πραγμάτων; – Que dis acerca deste asunto? 

– Ἐκείνη ἡ ναῦς εἰς τὸν λιμένα πλεῖ. – Aquela nave navega cara ao porto. 

– Προσέλεγε τούτους τοὺς ἀνθρώπους. – Advertía a eses homes. 

� 8) Os significados das palabras resultantes son: 

– μόνος + αρχή: monarquía; poder en mans dun soa persoa. 

– ὀλίγος + αρχή: oligarquía; poder en mans duns poucos. 

– δίς + αρχή: diarquía; poder en mans de dous reis, (coma no sistema espartano). 

– δῆμος + κράτος: democracia; poder en mans do pobo. 

– ἄριστος + κράτος: aristocracia; poder en mans dos mellores. 

� 9) Responda a estas preguntas acerca de Apolo e Ártemis: 

– Apolo e Ártemis son fillo de Zeus e Leto. 

– O fillo de Apolo chamábase Asclepio. 

– Porque alí Apolo matara a serpe Pitón, terrible monstro que protexía o oráculo de 
Temis, e que mataba persoas e rabaños enteiros. 

– Ártemis era identificada coa lúa, polo que ás veces tamén recibía o nome de Selene. 

� 10) Unha comedia grega componse das seguintes partes: 

Prólogo: que serve como exposición previa da situación argumental da obra. 

Párodo: que é a entrada do coro en escena e a súa presentación ao público. 

Agón: que é un debate verbal sobre os argumentos clave da comedia. 

Parábasis: que era a parte máis característica da comedia na que o corifeo inte-
rrompe a acción da obra e diríxese ao público para discutir algún tema de actualida-
de política, ou para defender ao poeta. 

Éxodo: que como o seu mesmo nome indica sinala a saída do coro e o final feliz 
da obra cunha voda, unha festa ou unha procesión. 

� 11) A comedia naceu en Atenas no século V a.C. Apareceu asociada a Dionisio, do 
mesmo xeito cá traxedia. Xurdiu dos rituais primitivos en honra a este deus, concreta-
mente dunhas procesións fálicas semellantes a un carnaval. Representábase na festa 
Leneas e nas Grandes Dionisíacas de primavera. 

A comedia foi un xénero que dominou durante dous séculos, do V ao III a.C., e este 
proceso adoita dividirse en tres etapas: 

A comedia antiga: que comprende ata o 400 a.C. O seu máximo representante foi 
Aristófanes, que ridiculiza na súa obra a política e a sociedade ateniense, e os grandes 
temas coma a relixión, a filosofía, a xustiza, etcétera. 

A comedia media: que chega ata o 320 a.C. e que substitúe a sátira política pola bur-
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la de mitos, temas eróticos ou literarios. 

A comedia nova: que chega ata o 250 a.C. O seu principal representante é Menan-
dro, que escribiu comedias de costumes máis realistas cás anteriores, e que lles servirán 
de inspiración ao teatro latino de Plauto e Terencio. 

15.14  Unidade 11 
� 1) A análise morfolóxica dos verbos contractos do exercicio é:  

– κοσμοῦνται: 3ª plural presente indicativo medio de κοσμέω. 

– ποιεῖτε: 2ª plural presente indicativo activo de ποιέω. 

– ὁρᾷ: 3ª singular presente indicativo activo de ὁράω. 

– ἐφίλει: 3ª singular imperfecto indicativo activo de φιλέω. 

– ἀπαντῶσι: 3ª plural presente indicativo activo de ἀπαντάω. 

– ὑπερμαξεῖς: 3ª singular presente indicativo activo de κοσμέω 

� 2) A formas resultantes do cambio de voz son: 

– δηλοῦν: δηελοῦσθαι. 

– ὑπερμαχοῦντες: ὑπερμαχούμενοι. 

– τρέφομεν: τρεφόμεθα. 

– ἁρπάζονται: ἁρπάζουσιν. 

– ὁρῶσι: ὁρῶνται. 

– ζητεῖσθαι: ζητεῖν. 

– ἐκρατοῦμεθα: ἐκρατοῦμεν. 

– φέρετε: φέρεσθε. 

� 3) Primeiro analizamos as formas verbais; logo ofrecemos a súa forma tras o cambio de 
número e, finalmente, a tradución do resultado: 

– δεικνύω: 1ª singular presente subxuntivo activo; δεικνύωμεν; mostremos. 

– δεικνύοιτο: 3ª singular presente optativo medio; δεικνύοιντο; oxalá mostren. 

– ποιῶμαι: 1ª singular presente subxuntivo medio; ποιῶμεθα; fagamos. 

– ποιηθείεν: 1ª singular aoristo optativo pasivo; ποιηθεὶμεν; oxalá sexamos feitos. 

– λείποιμι: 1ª singular presente optativo activo; λείποιμεν; oxalá deixemos. 

– λείπητε: 2ª plural presente subxuntivo activo; λείπῃς; deixes. 

– πέμψω: 1ª singular aoristo subxuntivo activo; πέμψωμεν; enviemos. 

– πεμποίμην: 1ª singular presente optativo medio; πεμποίμεθα; oxalá mostremos. 

– τιμῷεν: 3ª plural presente optativo activo; τιμῴη; oxalá honre. 

– τιμῶνται: 3ª plural presente subxuntivo medio; τιμᾶται; honre. 

� 4) As oracións analizadas e traducidas son: 

– Se vencemos, todo está feito para nós. 

 

NEX VBO VBO SUX part CΙ 

Prótasis Apódosis  
– Despois de morrer Darío, Tisafernes calumnia a Ciro ante o seu irmán. 
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NEX VBO 

SUX VBO 

SUX part 

CD CCL 

Oración subordinada temporal 

 
– Os deuses deron sinais de tal modo que mesmo un idiota recoñeceríao. 

 

NEX CC SUX 
INF 

VBO VBO 
INF 

SUX CCM 

Oración subordinada comparativa  

� 5) As palabras relacionadas son: 

– Somático: dise dos síntomas que teñen que ver co corpo; το σὼμα, -ατος. 

– Psiquiatra: especialista en problemas do comportamento; ἡ ψυχή, -ῆς. 

– Hematoma: acumulación de sangue por rotura de vasos sanguíneos; τὸ αἷμα, -ατος. 

– Cirurxía: especialidade médica dedicada á curación mediante a operación; ἡ χείρ, 

χειρός. 

– Podólogo: especialista en problemas médicos dos pés; ὁ πούς, ποδός. 

– Flebite: inflamación das veas; ἡ φλεψ, φλεβός. 

– Dactilar: relacionado cos dedos; ὁ δάκτυλος, -ου. 

– Ortodoncia: tratamento para corrixir defectos da dentadura; ὁ ὀδους, οδόντος. 

� 6) Estas listaxes relacionadas quedarían así: 

– κυβερνάω: gobernar > gobernador. 

– κλάω: romper > iconoclasta. 

– κομέω: coidar > manicomio. 

– ἐμέω: vomitar > emético. 

– λαλέω: falar > coprolalia. 

– ναρκόω: adormecer > narcótico. 

– ὁράω: ver > panorama. 

– πειράω: intentar > pirata. 

– πολέω: vender > monopolio. 

– ζέω: ferver > eccema 

� 7) As definicións responden a: 

– Tirano de orixe nobre que, coa axuda do pobo de Atenas, conseguiu o poder pola 
forza: Pisístrato. 

– Maxistrado que tiña o poder do exército ateniense, vixiaba a seguridade urbana e se 
ocupaba dos estranxeiros: arconte polemarco. 

– Representaba o poder relixioso en Atenas: monarquía. 

– Sistema político espartano, con dous reis alternantes á súa cabeza: diarquía. 

– Asemblea na que podían participar durante a democracia ateniense os cidadáns li-
bres: Ecclesía. 

– Xuíces en materia civil e penal, que tiñan o poder en Esparta: éforos. 

– Xulgaba os homicidios que o arconte rei consideraba lexítimos: tribunal delfineo. 
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– Xulgaba os casos de homicidio premeditado: tribunal do areópago. 

– Dereito que permitía que o pobo ateniense desterrase a un cidadán que fose perigoso 
para a democracia: ostracismo. 

– Instaurador do ostracismo: Clístenes. 

� 8) As respostas certas ou falsas son: 

– Nas institucións de Atenas o arconte polemarco asumiu o poder do exército e vixia-
ba a cidade e aos estranxeiros. Certo. 

– O órgano de goberno chamado Boulé asumiu a funcións do Consello do Aerópago 
ao rematar a etapa aristocrática. Certo. 

– Na etapa da tiranía, o tirano era un caudillo de orixe pobre, que conseguía o poder 
pola forza. Falso. 

– O tirano Pisístrato favoreceu as artes e a cultura e a construción de edificios públicos 
e vías de comunicación. Certo. 

– Na democracia ateniense a Ecclesía foi o único órgano de goberno. Falso. 

– No goberno de Esparta os éforos tiñan o verdadeiro poder, porque presidían a Geru-
sía e a Apella. Certo. 

– Os dous reis da diarquía espartana eran sacerdotes que tiñan poder administrativo e 
sobre as finanzas. Falso. 

– No século V a.C. o sistema xudicial ateniense era totalmente satisfactorio. Falso. 

– En Atenas o tribunal de xustiza chamado Freatis xulgaba os homicidios con preme-
ditación. Certo. 

– O tribunal popular da Heliea tiña como competencia todos os delitos de homicidio. 
Falso. 

� 9) A misión do arconte epónimo era ser o primeiro dos maxistrados, e ocuparse da ad-
ministración de xustiza. Chamábase así porque o seu nome se usaba para datar os do-
cumentos oficiais.  

� 10) Un tirano tiña como obxectivo romper co poder da oligarquía, e asegurar o seu pro-
pio poder coa finalidade de mellorar a situación das clases menos favorecidas. 

� 11) O ostracismo era un dereito que permitía ao pobo ateniense enviar ao exilio a un 
cidadán sen cargos nin acusacións nin xuízo previo. Nuns fragmentos de cerámica (ós-
traca) gravábase o nome daquel a quen se cría culpable dalgún delito político, e se eran 
superados os 6000 votos, desterrábaselle por una período de dez anos. 

15.15  Unidade 12 
� 39) A tradución do texto sería: 

Porque todos os poetas épicos, os bos poetas, recitan todos estes fermosos poe-
mas non por efecto dunha arte, senón estando inspirados e posuídos; e os bos poetas 
líricos fano do mesmo xeito. 

� 40) As formas verbais do texto son: 

– ὄντες: nominativo plural masculino participio presente de εἰμί. 

– κατεχόμενοι: nominativo plural masculino participio presente medio de κατέχω. 

– λέγουσι: 3ª plural presente indicativo activo de λέγω. 

O suxeito de λέγουσι é πάντες οἱ τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ, co que concer-
tan os dous participios que se analizaron antes: ὄντες e κατεχόμενοι. 
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O complemento directo de λέγουσι é πάντα ταῦτα τὰ καλὰ ποιήματα. 

� 41) Os elementos ordenados quedan deste xeito: 

– ὁ ποιητὴς ἐστιν χρῆμα κοῦφον. 

– ὁ νοῦς οὐκ ἐνῇ ἐν αὐτῷ. 

– ὁ ποιητὴς γένηται ἔνθεος. 

– οἱ ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ εἰσιν οὐκ ἐκ τέχνης. 

–  οἱ ποιηταὶ ἔνθεοι λέγουσι τὰ καλὰ ποιήματα. 

� 42) A tradución da oración sería: 

Os poetas dinnos que levan para nós os cantos das fontes melifluas das Musas tal 
e como o fan as abellas. 

Ten relación co texto anterior xa que explica a relación mítica entre a inspiración 
dos poetas e as deusas dedicadas ás artes, que eran as nove Musas, fillas e Zeus e 
Mnemósine. 

� 43) A tradución do primeiro fragmento da fábula de Esopo Os caracois sería: 

O fillo dun labrego cocía caracois e, escoitándoos chascar, dixo: “animais infeli-
ces, queimándose as vosas casas, cantades?” 

� 44) As formas verbais contractas do texto son: 

– ὤπτα: 3ª singular imperfecto indicativo activo de ὀπτάω; o aumento temporal ini-
cial provoca a aparición do omega, e a contracción da vogal de enlace co alfa do te-
ma xera o alfa final (ἐ+ὀπτά+ε > ὤπτα) 

– δηλοῖ: 3ª singular presente indicativo activo de δηλόω; a contracción da vogal da ra-
íz verbal ómicron coa desinencia de 3ª persoa do singular xera ese –οῖ final. (δηλό 

+ει > δηλοῖ) 

� 45) O comparativo de superioridade irregular de κάκιστος é κακίων, κακίον. 

� 46) A tradución da frase do exercicio sería: A fábula amosa que é bo facer todas as co-
usas no momento oportuno. Ten o mesmo sentido que a máxima da fábula orixinal que 
vén traducida na mesma páxina do libro. 

� 47) As formas correspondentes a estas análises morfolóxicas son: 

– Xenitivo plural, participio de presente activo: τριζόντων. 

– Conxunción completiva: ὅτι. 

– Imperfecto indicativo terceira persoa singular, verbo atemático: ἔφη. 

– Xenitivo plural, pronome persoal de segunda persoa: ὑμῶν. 

– Participio de aoristo activo nominativo singular masculino: ἀκουσας. 

– Nominativo singular masculino, adxectivo superlativo: κάκιστος. 

� 48) Os termos científicos relacionados coa zooloxía son: 

– Coclear: que ten forma espiral ou de caracol. 

– Coclearia: herba medicinal que ten follas en forma de caracol. 

– Cocleariforme: que ten forma de caracol. 
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15.16  Actividades de autoavaliación: repaso da 3ª ava-
liación 
� 1) As formas verbais cambiadas de voz son: 

– γράφω > γράφομαι 

– ἐδίωκε > ἐδιώκετο 

– βάλλεις > βάλλει 

– βασιλεύειν > βασιλεύεσθαι 

– γράφομεν > γραφόμεθα 

– ἐδίωκον > ἐδιωκόμην/ἐδιώκοντο 

– βάλλετε > βάλλεσθε 

– κελεύοντες > κελευόμενοι 

� 2) As formas verbais completadas aparecen subliñadas para un mellor recoñecemento 
das mesmas: 

– Ἥφαιστος ὑπὸ τῶν νυμφῶν Θέτιδος καὶ Εὐπυνόμης ἐπαιδεύετο καὶ ἐτρέφετο. 

Hefesto era instruído e criado polas ninfas Tetis e Eurínome. 

– Ὁ Πλάτων ἐν πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις μάλιστα θαυμάζεται ὑπὸ Κικέρωνος. 

De entre todos os filósofos Platón era especialmente admirado por Cicerón. 

� 3) Os suxeitos pacientes en nominativo da oración inicial pasiva han de transformarse 
en acusativos para funcionar como complementos directos da oración activa, e os com-
plementos axentes en xenitivo con preposición, ou en dativo sen ela, han de se trans-
formar en nominativos para seren os suxeitos activos. Por último, cómpre transformar a 
voz verbal tendo coidado con respectar a concordancia de peros e número co novo su-
xeito activo: 

SUX 

CAx 

VBO 

VBO 

CD 

SUX 

 
 

 

SUX 

CAx 

VBO 

VBO 

CD 

SUX 

 

� 4) Os sintagmas completos son: 

– τοῦτον τὸν ἔλαφον 

– ἐκείνους τοὺς λόγους 

– τῇδε τῇ κεγαλῇ  

– αὕτη ἡ πηγή 

– ἐκεῖνα τὰ πεδία 

– τοῖσδε τοῖς ἐχθροῖς 
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� 5) Completamos as oracións subliñando o pronome introducido: 

– Ἡμεῖς ἐπελόμεν ἐν μιᾷ νηί. – Nós navegabamos nunha soa nave. 

– Διὰ σὲ ἐγὼ δυστυχέω. – Por ti eu son infeliz. 

– Φέρε νῦν ἐμοὶ τοῦτο τὸ κάνεον. – Tráeme esa carta. 

� 6) Completamos as oracións subliñando o pronome interrogativo introducido: 

– Τίνα ἡμῖν δίδως ἀντι τῶνδε τῶν ὀρνίθων; – Que nos das a cambio destas galiñas? 

– Τί ὑμῖν ἐστιν ἡ εὐδαιμονία; – Que é para vós a felicidade? 

– Τίνες σοι εἰσιν οἱ παῖδες καὶ πῶς ὀνομάζονται;  – Cantos fillos tes e como se cha-
man? 

� 7) Ofrecemos a tradución de cada oración e a explicación sobre o pronome relativo: 

– A primeira oración di: Un oso apareceu de súpeto a dous homes que facían o mesmo 
camiño; e nesta oración o pronome relativo οἵ en nominativo plural masculino fun-
ciona coma suxeito da oración de relativo, e ten como antecedente o substantivo 
ἀνθρώποις. 

– A segunda oración di: O atún, que era perseguido por un delfín, fuxía con moito ruí-
do; e nesta oración o pronome relativo ὅς en nominativo singular masculino funcio-
na coma suxeito da oración de relativo, e ten como antecedente o substantivo 
θύννος. 
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16. Anexo 
Listaxe das abreviaturas 

As abreviaturas utilizadas nas análises sintácticas correspóndense coa seguintes funcións: 

– SUX: suxeito. 

– CN: complemento do nome. 

– MOD: modificador. 

– VBO: verbo. 

– CD: complemento directo. 

– CI: complemento indirecto. 

–  ATR: atributo. 

– CPvoSUX: complemento predicativo de suxeito. 

– CPvoCD: complemento predicativo de complemento directo. 

– CAx: complemento axente. 

– CCL: complemento circunstancial de lugar. 

– CCT: complemento circunstancial de tempo. 

– CCM: complemento circunstancial de modo. 

– CCCau: complemento circunstancial de causa. 

– CCCan: complemento circunstancial de cantidade. 

– CCCom: complemento circunstancial de compañía. 

– CCIn: complemento circunstancial de instrumento. 

– CCFin: complemento circunstancial de finalidade. 

– VOC: vocativo. 

– NEX: nexo. 

– part: partícula. 


