
Páxina 1 de 34 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa 

Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipre-
sencial 

Grego II 
Ensinanza Bacharelato a distancia semipresencial 

Tipo de documento Guía do alumnado 

Curso 2º 

Materias  Modalidade 

Nome da materia Grego II 

Autor/a ou autores: Alfredo Juan Conde Mariñas 

 

 



Páxina 2 de 34 

 

Índice 

1. Introdución........................................ .........................................................................4 

A materia: liñas xerais ........................................................................................................................4 
Libro de texto ......................................................................................................................................4 
Distribución temporal das unidades....................................................................................................5 
Metodoloxía de estudo .......................................................................................................................5 
Apartados do traballo en cada unha das unidades ............................................................................6 
As titorías lectivas e de orientación ....................................................................................................7 
Lecturas recomendadas .....................................................................................................................7 

2. Unidade 1 .......................................... .......................................................................10 

2.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 10 
2.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 10 
2.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 10 
2.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 10 

3. Unidade 2 .......................................... .......................................................................11 

3.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 11 
3.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 11 
3.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 11 
3.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 11 

4. Unidade 3 .......................................... .......................................................................12 

4.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 12 
4.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 12 
4.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 12 
4.4 Αctividades de titoría .................................................................................................. 12 

5. Unidade 4 .......................................... .......................................................................13 

5.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 13 
5.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 13 
5.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 13 
5.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 13 

6. Unidade 5 .......................................... .......................................................................14 

6.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 14 
6.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 14 
6.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 14 
6.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 14 

7. Unidade 6 .......................................... .......................................................................15 

7.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 15 
7.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 15 
7.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 15 
7.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 15 

8. Unidade 7 .......................................... .......................................................................16 

8.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 16 
8.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 16 
8.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 16 



Páxina 3 de 34 

 

8.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 17 

9. Unidade 8 .......................................... .......................................................................17 

9.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 17 
9.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 17 
9.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 17 
9.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 17 

10. Unidade 9 .......................................... .......................................................................18 

10.1 Criterios de avaliación................................................................................................. 18 
10.2 Suxestións para o estudo ........................................................................................... 18 
10.3 Actividades de autoavaliación..................................................................................... 18 
10.4 Actividades de titoría .................................................................................................. 18 

11. Solucións ás actividades de  autoavaliación........ ................................................19 

11.1 Unidade 1 ................................................................................................................... 19 
11.2 Unidade 2 ................................................................................................................... 21 
11.3 Unidade 3 ................................................................................................................... 23 
11.4 Unidade 4 ................................................................................................................... 24 
11.5 Unidade 5 ................................................................................................................... 26 
11.6 Unidade 6 ................................................................................................................... 28 
11.7 Unidade 7 ................................................................................................................... 29 
11.8 Unidade 8 ................................................................................................................... 31 
11.9 Unidade 9 ................................................................................................................... 32 

12. Anexo .............................................. .........................................................................34 

12.1 Listaxe das abreviaturas ............................................................................................. 34 
 



Páxina 4 de 34 

 

1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Grego II forma parte das materias propias da modalidade que se poden esco-
ller no currículo do 2º curso do bacharelato de Humanidades; pero a materia de Grego II 
non debe presentar a Grecia como meta, senón como punto de partida dende o que cues-
tionarse os problemas vitais da existencia do home, como berce que foi da cultura occi-
dental. Tampouco debe entenderse como unha materia illada do resto do currículo, senón 
en íntima relación coas outras materias de índole humanística, en especial o Latín, ou ta-
mén a Literatura universal e a Historia da arte. 

No 2º curso de bacharelato, xunto co repaso e afondamento no estudo morfosintáctico  
e léxico da lingua grega clásica, cómpre practicar a lectura, comprensión e tradución de 
textos de progresiva dificultade, acompañada pola lectura de versións xa traducidas das 
obras emblemáticas da literatura grega antiga, xa que neste curso se abordará o coñece-
mento desa gran herdanza cultural, artística e filosófica que foi a literatura escrita en gre-
go; lingua que foi utilizada mesmo para redactar os textos orixinais do Novo Testamento. 

E sobre todo é salientable a cantidade de léxico científico e técnico que procede de pa-
labras de orixe grega, xa que á hora de crear os neoloxismos para denominar os conceptos 
novos de todas as ciencias dun xeito preciso e exento de ambigüidades, os investigadores 
volveron a mirada ao vocabulario grego e latino. Por iso, estudar grego clásico non é estu-
dar simplemente unha gramática e un vocabulario de soporte, senón que con el estudamos 
os alicerces de toda a cultura europea, non só no eido humanístico, senón en todos os ou-
tros campos das ciencias puras, experimentais e aplicadas. 

Por todo iso, neste curso de 2º de bacharelato de Grego II exercitarémonos en: 

� Coñecer e utilizar os fundamentos morfosintácticos e léxicos básicos do grego clásico 
(o grego ático do séculos V e IV a.C.), iniciándonos na interpretación e tradución de 
textos de complexidade progresiva. 

� Afondar no coñecemento do léxico das linguas vernáculas, galego e castelán, e das lin-
guas modernas estudadas como segundas linguas, a partir da aprendizaxe do novo vo-
cabulario grego; en especial no campo dos tecnicismos e neoloxismos científicos. 

� Aproximármonos ao mundo histórico, cultural, relixioso, político, filosófico, científico 
e artístico da antigüidade grega a través da súa lingua, da súa mitoloxía, e dos textos 
máis representativos da súa historia literaria. 

� Introducírmonos nun coñecemento xeral dos distintos xéneros literarios da literatura 
grega, e dos seus autores e autoras máis salientables. 

Libro de texto 

O libro de texto elixido é Griego 2 da editorial Almadraba, Barcelona, 2009. 

Autores: R. Colomer e R. Tomás. 

ISBN: 978-84-8308-742-8. 

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 
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Distribución temporal das unidades 

O noso libro de texto distribúe a materia en nove unidades, titulada cada unha cos nomes 
dunha parella de personaxes da mitoloxía que comparten unha historia común. Desenvol-
veranse polo tanto catro unidades en cada unha das dúas primeiras avaliacións nas que se 
divide o curso, e na terceira avaliación, que é considerablemente máis curta no caso do 2º 
curso de bacharelato, rematarase o libro abordando a derradeira das unidades. 

Cada unha das dúas primeiras avaliacións componse aproximadamente de cinco perío-
dos quincenais, en cada un dos cales disporemos de dúas sesións lectivas presenciais obri-
gatorias, e unha sesión de titoría de orientación. A última das quincenas de cada avaliación 
permitirá repasar e reforzar os contidos desenvolvidos durante ese período. 

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

1ª quincena Unidade 1: Atenea e Aracne. 

2ª quincena Unidade 2: Orfeo e Eurídice. 

3ª quincena Unidade 3: Eros e Psique. 

4ª quincena Unidade 4: Narciso e Eco 

1º avaliación 

5ª quincena Recapitulación e repaso. 

6ª quincena Unidade 5: Filemón e Baucis. 

7ª quincena Unidade 6: Apolo e Dafne. 

8ª quincena Unidade 7: Frixo e Hele. 

9ª quincena Unidade 8: Hipólito e Fedra. 

2º avaliación 

10ª quincena Recapitulación e repaso. 

11ª quincena Unidade 9: Helios e Faetonte. 
3º avaliación 

12ª quincena Recapitulación e repaso. 

Metodoloxía de estudo 

Ao escoller esta materia no 2º curso do bacharelato, o alumnado amosa de entrada un es-
pecial interese en continuar mellorando no seu coñecemento da lingua e cultura gregas; 
polo que se lle presupón unha base relativamente sólida na morfosintaxe desta lingua clá-
sica. En calquera caso, é aconsellable ao inicio do curso abordar un repaso das principais 
cuestións gramaticais vistas no curso anterior. 

Cómpre ter en conta pois as seguintes recomendacións: 

� A aproximación aos textos que se leva a cabo consta de diversas actividades que van 
máis alá do mero exercicio de tradución. Trátase tamén de razoar as estruturas sintácti-
cas, en relación coas cuestións morfolóxicas, que se presentarán mediante cuestións re-
lativas ao texto que se estea traballando. O esquema deste tipo de actividade responderá 
o máis posible á tipoloxía do exame proposto nesta materia nas probas de acceso á uni-
versidade. 

� Do mesmo xeito que foi preciso facer no 1º curso, insistimos na importancia de apren-
der léxico, e de ir memorizando un vocabulario grego básico, para non acudir constan-
temente á consulta do dicionario. De coñecermos previamente algunhas das palabras do 
texto, o exercicio de tradución simplifícase considerablemente, ao tempo que diminúe 
as posibilidades de erro. Para facilitar este labor hase traballar o léxico a partir de agru-
pacións por familias de palabras, advertindo que as preposicións e preverbios non só 
modifican e matizan o significado dos verbos simples do grego clásico, senón que case 
todas elas aínda existen nas nosas linguas vernáculas como prefixos cultos. 
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� Como pode comprobarse, os temas de cultura tratan os principais xéneros literarios e a 
filosofía da antiga Grecia. Durante o curso haberá a versión traducida das obras máis 
salientables de cada un dos grandes xéneros; e haberá que analizar os fragmentos de 
texto na súa versión orixinal tentando fomentar o gusto estético e intelectual que os se-
us autores quixeron transmitirnos. 

Este apartado péchase con 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, con-
vén ter en conta que serán imprescindibles a asimilación progresiva dos contidos. 

� E en relación á recomendación anterior, esta asimilación progresiva será posible a base 
de constancia e de práctica continuada. 

� Esta materia, Grego II, desenvólvese nun bacharelato presencial ao longo de catro se-
sións lectivas semanais, ás que habería que sumarlle o tempo que, á parte das clases, o 
alumnado lle dedica ao estudo e á realización de exercicios. Tendo en conta que no ba-
charelato semipresencial contamos cunha sesión lectiva semanal e unha titoría de orien-
tación quincenal, o alumnado deste bacharelato, para obter uns bos resultados na mate-
ria, debería dedicarlle de entre dúas á catro horas semanais ao seu estudo e preparación, 
sempre en función das capacidades persoais de cada un, e das circunstancias persoais 
de dispoñibilidade horaria. 

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. Eses contidos desenvólvense despois agrupados sempre en torno a tres 
grandes eixes: 

� Mitoloxía: cada unidade iníciase coa explicación dun mito no que son protagonistas os 
dous personaxes que dan título á unidade, con textos traducidos de autores clásicos que 
narraron esa historia, e actividades que conectan con outras materias que trataron ese 
mito, como a Historia da arte, a Literatura universal, a Xeografía, así como actividades 
do léxico relacionado con el. 

� Lingua: de seguido exponse a explicación morfolóxica e sintáctica sobre a parte gra-
matical do tema, acompañada dos paradigmas, modelos, exemplos e cadros que a ilus-
tran. Complétase este apartado con dúas baterías de exercicios: unha primeira de activi-
dades de índole gramatical, e unha segunda más ampla, que presenta unha breve anto-
loxía de textos para traducir e comentar.  

� Cultura: cada unidade péchase cun tema de cultura, que neste segundo curso se centra 
fundamentalmente en presentar a historia da literatura grega abordándoa por xéneros, e 
autores e obras máis representativos de cada xénero. Tamén ao final deste apartado se 
presentan unha serie de actividades para reforzar estes contidos literarios e culturais. 

De todo o conxunto de actividades que propón cada unidade, traballaranse nas sesións lec-
tivas e nas titorías de orientación todas aquelas que resulte posible, en especial as relacio-
nadas cos contidos gramaticais que o profesor deba explicar polo miúdo. 

Escolleranse en cada unidade tres dos textos propostos cos seus respectivos exercicios 
como exercicios de autoavaliación. É moi recomendable que o alumnado os realice por 
propia iniciativa e os corrixa coa axuda do solucionario desta mesma guía; acudindo ao 
profesor cando xurda algunha dúbida acerca dalgún destes exercicios.  
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As titorías lectivas e de orientación 

A materia de Grego II, como calquera outra do currículo do bacharelato semipresencial, 
conta cunha sesión semanal de asistencia obrigatoria, que recibe o nome de titoría lectiva, 
xa que é aquela na que se abordan as explicacións teóricas da unidade que corresponda en 
cada momento do curso. 

Estas sesións semanais compleméntanse cunha titoría de orientación potestativa (de 
asistencia non obrigatoria) de periodicidade quincenal, co obxecto de que nela o alumnado 
poida resolver as dúbidas que lle puidesen xurdir no seu labor individual. 

Como xa se dixo, todas as unidades correspóndense cunha quincena lectiva, de xeito 
que cada unidade ha de desenvolverse en dúas titorías lectivas e unha titoría de orienta-
ción. Nas tres estúdanse unidades de complexidade progresiva, polo que se reservan as se-
sións lectivas da última quincena de cada avaliación para facer repaso xeral dos contidos 
desenvolvidos nelas, en especial, a práctica gramatical e de tradución de textos. 

A estrutura das unidades do libro facilita que o traballo poida distribuírse neses tempos 
do seguinte xeito: 

� Na primeira titoría lectiva abordarase a explicación da parte de gramática grega da uni-
dade. De restar tempo da sesión, poderán ser abordados en clase parte das actividades 
que propón o libro xunto coas explicacións, de xeito que eses exercicios incidan na me-
llor compresión da explicación teórica, e na súa aplicación práctica. 

� Na segunda titoría lectiva explicaranse os restantes apartados da unidade sobre mitolo-
xía e literatura. De novo, primarase a concisión por parte do docente, ofrecendo as indi-
cacións precisas para que o alumnado 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. 

� 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 e 
cuestionar preguntas.  

Nesta titoría poderanse desenvolver actividades que quedaran sen resolver nas titorías lec-
tivas,- sempre ao criterio do docente,- ou ben poderanse corrixir actividades que o docente 
solicitase previamente ao alumnado como traballo individual fóra das aulas. 

É moi recomendable que despois das sesións lectivas e antes desta titoría de orientación 
o alumnado tivese realizado xa as actividades de autoavaliación propostas en cada unidade 
desta guía e resoltas nas solucións finais, de modo que poida consultar ao docente as dúbi-
das que lle xurdiran no proceso de realización e autocorreción destas actividades. 

Durante todo o curso proporánselle ao alumnado exercicios que presenten unha estrutu-
ra semellante ás probas de acceso á universidade. Mesmo os controis e exames que o 
alumnado teña que superar ao longo deste curso poderán presentar unha estrutura similar. 

Lecturas recomendadas 

Ademais da información que achega o libro de texto, pódense consultar os seguintes títu-
los: 

� 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 en 
canto á morfosintaxe grega. 
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– Na mesma editorial que o libro de texto contamos cun breve manual de práctico uso 
co título: ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latín y griego, editorial 
Almadraba, autora Carmen Romero Barranco, ISBN 978-84-8308-343-7. 

– O manual de lingua grega máis clásico é a Gramática griega, de Jaime Berenguer 
Amenós, editorial Bosch, ISBN 978-84-7676-964-4. 

– Outros manuais recomendables son Gramática griega, de Manuel Sanz Ledesma, en 
Ediciones Clásicas, ISBN 978-84-7882-563-0. 

– E tamén a Gramática griega, Tomo I. Teoría, de Lourdes Rojas Álvarez, da editorial 
Herder, con ISBN 968-5807-03-5; que conta cun tomo II de exercicios. A obra 
completa ten o ISBN 968-5807-05-1. 

� Literatura e mitoloxía gregas: neste apartado suxerimos un pequeno grupo de ma-
nuais: 

– Introducción a la literatura griega, de C. M. Bowra, editorial Gredos, ISBN 978-84-
2492-877-3. 

– Historia de la literatura griega, de J. A. López Férez, editorial Cátedra, ISBN 978-
84-3762-515-7. 

– Literatura griega, de J. Alsina Clota, editorial Ariel, ISBN 84-344-8358-0. 

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

– Diccionario de mitología griega y romana, de P. Grimal, editorial Paidós Ibérica, 
ISBN 978-84-7509-166-2. 

– 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 divindades 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 

– Los mitos griegos, de Robert Graves, Alianza Editorial, ISBN 978-84-206-7325-0 
(Obra completa: dos tomos) 

– 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 

– 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 
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– 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. Unidades 

2.1 Unidade 1 

Criterios de avaliación 

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

� Coñecer o mito de Atenea e Aracne. 

� Lembrar os paradigmas das tres declinacións nominais. 

� Recoñecer os valores e usos sintácticos dos casos nominativo, vocativo e acusativo. 

� Traducir e analizar textos con elevada frecuencia de palabras nos casos nominativo, vo-
cativo e acusativo. 

� Aproximarse ao mundo da epopea homérica e valorar a importancia crucial da Ilíada e 
da Odisea na historia da literatura grega e universal. 

Suxestións para o estudo 

Esta unidade está concibida como un primeiro contacto cos coñecementos adquiridos no 
curso anterior, polo que se ha de iniciar cun repaso da morfoloxía nominal, e dos valores e 
usos dos casos nominativo, vocativo e acusativo. 

Convén, polo tanto, que o alumnado faga un esforzo por revisar os distintos paradigmas 
das tres declinacións gregas dun xeito global, e non paulatino como se veu facendo no 1º 
curso. Xa non se trata de detérmonos na análise morfolóxica dun texto palabra por pala-
bra, senón de recoñecer a simple vista e sen necesidade de consultar demasiado os cadros 
sinópticos o caso en que poida estar declinada cada palabra. 

O mellor xeito de afianzarse na comprensión dos valores dos casos é meterse de cheo 
na tradución de oracións e textos gregos, nos que haberá que deterse na análise do uso sin-
táctico de cada caso no seu contexto concreto. 

Para sistematizar toda a información que cada tema achega en canto á mitoloxía e lite-
ratura, convirá, por unha parte, facer un breve resumo de cada un dos mitos que abren ca-
da unidade -neste caso o de Atenea e Aracne-, e por outra, elaborar unha serie de fichas de 
traballo e mapas conceptuais sobre as características de cada xénero literario e sobre cada 
autor destacado, onde se recollan os datos fundamentais do seu estilo e das súas principais 
obras. No caso deste tema, sobre a enigmática figura de Homero, e o xénero da epopea. 

Actividades de autoavaliación 

De entre os textos do apartado textos, tradución e comentarios suxerimos como activida-
des de autoavaliación o número 2 da páxina 17, o número 4 na páxina 19, e o número 6 da 
páxina 21; os tres con cadanseus exercicios numerados con letras gregas. 

Actividades de titoría 

O resto de exercicios e textos da unidade non propostos como actividades de autoavalia-
ción serán aqueles que se desenvolverán nas sesións de titorías: 

� Mitoloxía: os exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 10. 
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� Lingua: a actividade 1 das páxina 15 e 16. 

� Textos, tradución e comentarios: os textos 1, 3 e 46 das páxinas 16 á 21. 

� Literatura: os oito exercicios das páxinas 28 e 29. 

2.2 Unidade 2 

Criterios de avaliación 

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

� Coñecer o mito de Orfeo e Eurídice, e a súa influencia na arte universal. 

� Recoñecer os valores e usos sintácticos dos casos xenitivo e dativo. 

� Identificar as múltiples posibilidades de se combinar as preposicións que rexen os casos 
acusativo, xenitivo e dativo; así como o uso das preposicións como preverbios. 

� Traducir e analizar textos con presenza significativa de palabras nos casos xenitivo e 
dativo. 

� Coñecer as características fundamentais do xénero dramático, e os seus principais re-
presentantes; así como a importancia da figura mítica de Edipo e o seu protagonismo na 
traxedia grega e na literatura e arte posteriores. 

Suxestións para o estudo 

A parte da unidade dedicada a mitoloxía será fácil de asimilar de lermos con atención a 
historia de Orfeo e Eurídice, e elaborarmos un pequeno resumo da mesma. 

A sección do tema que explica os valores dos casos xenitivo e dativo é densa, e o me-
llor xeito de dominala é coa práctica da tradución e análise, logo de ter feito un mapa con-
ceptual onde se poñan en relación as diferentes posibilidades de cada un dos casos. Sería 
conveniente realizalo nunha mesma folla, aínda que teña que ser de tamaño A3, para que 
se poida visualizar e consultar globalmente. 

Por último, a parte dedicada ao teatro grego haberá que preparala mediante a elabora-
ción de fichas de estudo de cada un dos autores dramáticos, e de cada un dos subxéneros: 
traxedia e comedia; así como un resumo do mito de Edipo. 

Actividades de autoavaliación 

Dos apartados textos, tradución e comentarios propomos como actividades de autoavalia-
ción os textos cos números: 2 da páxina 40, o número 4 na páxina 42, no primeiro bloque; 
e no segundo bloque, o número 2 da páxina 46; todos cos seus exercicios numerados con 
letras gregas. 

Actividades de titoría 

Nas titorías lectivas e de orientación traballaranse: 

� Mitoloxía: os exercicios 1, 2 e 3 das páxinas 33 e 34. 

� Lingua: as actividades 1, 2, 3 da páxina 38, e as actividades 1, 2 e 3 da páxina 45. 

� Textos, tradución e comentarios: os textos 1, 3 e 4 das páxinas 39, 41 e 42 respecti-
vamente; e o texto 1 da páxina 45. 

� Literatura: os tres exercicios das páxinas 52 e 53. 
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2.3 Unidade 3 

Criterios de avaliación 

Na preparación e estudo desta unidade deberá enfocarse o traballo na consecución de: 

� Coñecer o mito de Eros e Psique, e o seu carácter simbólico na cultura occidental. 

� Comprender o mecanismo de flexión dos participios nas tres voces: activa, media e pa-
siva. 

� Identificar nos textos os valores sintácticos do participio, incidindo na súa natureza de 
adxectivo verbal. 

� Diferenciar, mediante a tradución de textos, as diferentes estruturas que presenta nos 
textos: participio atributivo, apositivo, predicativo, e xenitivo absoluto. 

� Recoñecer as diferenzas temáticas, estilísticas e lingüísticas que se establecen entre os 
subxéneros líricos gregos; así como coñecer os principais representantes de cada un de-
les. 

Suxestións para o estudo 

A preparación desta unidade é preciso abordala desde tres ámbitos. 

A primeira parte dedicada a mitoloxía será fácil se elaboramos un resumo da historia de 
Eros e Psique. 

A segunda parte, relacionada coa morfoloxía e sintaxe do participio, obríganos a traba-
llar nunha dobre dirección. En primeiro lugar, haberá que repasar os mecanismos de for-
mación dos participios sobre as súas raíces verbais, e o xeito de se declinar os resultados 
de cada unha das tres voces: activa, media e pasiva. Xa que o libro de texto non ofrece un 
cadro completo no tema, e que no anexo ofrece os paradigmas do participios tratados co-
mo un modo máis nos cadros de conxugación verbal, resultaría moi útil elaborarmos o no-
so propio cadro de declinacións de todas as posibilidades do participio grego. En segundo 
lugar, o traballo de tradución e análise de oracións e textos será o camiño máis directo cara 
á comprensión da sintaxe do participio. 

A sección de literatura precisa da redacción dunha ficha de estudo por cada un dos sub-
xéneros líricos, cada un con cadanseu epígrafe no tema, que recolla tamén os datos fun-
damentais dos seus autores máis salientables. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación propostas para esta unidade son os textos 1 e 2 das páxi-
nas 62, 63 e 64, e o texto 5 das páxinas 66 e 67, dentro do apartado de textos, tradución e 
comentarios.  

Αctividades de titoría 

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

� Mitoloxía: os sete exercicios da páxinas 58. 

� Lingua: as actividades 1, 2, 3 da páxina 61, e as actividades 4 e 5 da páxina 62. 
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� Textos, tradución e comentarios: os textos 3 e 4 das páxinas 64, 65 e 66; e o texto 6 
da páxina 67. 

� Literatura: os tres apartados do exercicio 1 da páxina 73. 

2.4 Unidade 4 

Criterios de avaliación 

Unha vez estudada esta unidade, o alumnado estará capacitado para:  

� Coñecer o mito de Narciso e Eco, e o significado simbólico da súa historia. 

� Identificar as diferentes tipoloxías de oracións simples e compostas en función do crite-
rio de clasificación utilizado. 

� Recoñecer os principais nexos das oracións compostas coordinadas, e o tipo de relación 
que establecen entre as proposicións. 

� Traducir e analizar oracións compostas e textos breves que presenten unha alta inciden-
cia de oracións compostas coordinadas. 

� Coñecer as características fundamentais dos xéneros da historiografía e da oratoria, e 
cales foron os seus representantes máis destacados. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade será moi recomendable poñer especial atención en aprender e recoñecer as 
conxuncións fundamentais que serven para xunguir as oracións compostas coordinadas, xa 
que ese traballo permitirá que as localicemos enseguida dentro dun texto. Ademais, iso 
evitará as constantes consultas ao dicionario.  

É importante tamén que as estudemos no seu funcionamento correlativo, xa que moitas 
delas matizan o seu significado no caso de manter unha conexión con outra conxunción ou 
partícula que apareza na outra proposición. 

En canto ao apartado do tema dedicado á literatura, precisaremos dun esquema cos da-
tos fundamentais de cada un dos dous xéneros tratados, así como dunha ficha de cada un 
dos autores que se explican nesas páxinas. 

Actividades de autoavaliación 

Realizaranse como actividades de autoavaliación os textos coas súas actividades que apa-
recen numerados no apartado textos, tradución e comentarios como 3, na páxina 82; 4 na 
páxina 83; e 7 da páxina 86. 

Actividades de titoría 

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

� Mitoloxía: os tres exercicios da páxina 77. 

� Textos, tradución e comentarios: os textos 1 e 2 das páxinas 80 e 81; e os textos 5 e 6 
das páxinas 84 e 85. 

� Literatura: os tres apartados do exercicio 1 da páxina 91. 
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2.5 Unidade 5 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar a preparación desta unidade, as capacidades adquiridas polo alumnado serán:  

� Recoñecer os principais tipos de oracións subordinadas completivas: introducidas por 
conxunción, e os modos no que se conxuga o verbo que acompaña a cada unha delas. 

� Recoñecer as oracións de infinitivo e o seu valor sintáctico dentro da oración principal; 
así como repasar o participio predicativo, xa visto en unidades anteriores. 

� Identificar as conxuncións e os pronomes e adverbios interrogativos que introducen as 
oracións interrogativas indirectas, e a súa clasificación en simples ou dobres. 

� Profundar no coñecemento do funcionamento morfolóxico do aoristo temático, e coñe-
cer as características morfolóxicas do aoristo atemático. 

� Valorar eticamente a historia de Filemón e Baucis; e coñecer os trazos fundamentais da 
novela grega xunto coas súas manifestacións máis importantes. 

Suxestións para o estudo 

Comézase a segunda avaliación co estudo das oracións subordinadas, centrándose este te-
ma nas oracións completivas ou substantivas. 

Este tipo de oracións subordinadas presenta variada tipoloxía polo que será útil elaborar 
un esquema para visualizar cada unha delas cos seus trazos máis representativos, e com-
pletalo coa información que o tema non achega, como pode ser as estruturas sintácticas 
das oracións de infinitivo: concertado e non concertado. 

A segunda parte do tema repasa sucintamente o aoristo temático, e aborda a explicación 
do aoristo atemático, no que hai que salientar que é de fácil confusión cos verbos conxu-
gados en modo subxuntivo, xa que comparten a característica de presentar unha vogal 
longa antes das desinencias, pero o xeito de diferencialo vén dado pola presenza ou ausen-
cia de aumento. Se o presenta, será un aoristo atemático, e se non, será un verbo en modo 
subxuntivo, que nunca utiliza aumento. 

  A parte de mitoloxía e de literatura deste tema é bastante breve e bastará con ler e 
comprender a historia de Filemón e Baucis, e elaborar un pequeno resumo do que a páxina 
104 nos explica sobre a novela grega. 

Actividades de autoavaliación 

� Propomos, como actividades de autoavaliación deste tema, as recollidas no apartado 
textos, tradución e comentarios, nas páxinas 100, 101 e 102, os textos cos números 1, 
2 e 3.  

Actividades de titoría 

As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 
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� Mitoloxía: exercicios 1, 2 e3 da páxina 94. 

� Lingua: as actividades 1, 2 e 3 das páxinas 96 e 97; e as actividades 1, 2, 3 e 4 da páxi-
na 99. 

� Textos, tradución e comentarios: o texto 2 das páxinas 100 e 101, o texto 3 das páxi-
nas 101 e 102, e o texto 5 da páxina 103. 

� Literatura: os dous exercicios da páxina 105. 

2.6 Unidade 6 

Criterios de avaliación 

Esta unidade continúa o estudo das oracións subordinadas, e nela haberá que: 

� Coñecer a tráxica historia de Dafne e o importante papel de Apolo na mitoloxía grega. 

� Comprender a estrutura das oracións subordinadas adxectivas ou de relativo. 

� Identificar os nexos fundamentais que introducen oracións subordinadas adverbiais fi-
nais e temporais; así como a súa combinación coa modalidade verbal. 

� Conxugar e analizar formas dos verbos en –μι, e recoñecer as súas peculiaridades mor-
folóxicas en relación aos verbos en –ω. 

� Coñecer os tres principais representantes da filosofía grega: Sócrates, Platón e Aristóte-
les, e a súa indiscutible importancia nas bases da evolución de pensamento occidental. 

Suxestións para o estudo 

Este tema continúa coas oracións subordinadas ofrecendo un pequeno repaso das oracións 
de relativo xa vistas no primeiro curso. 

Por iso, de seguro que resulta máis novidoso o estudo das oracións subordinadas finais 
e temporais. Convén fixarse nas conxuncións que poden presentar, e que as identificará, 
pero sobre todo nos modos que poden presentar os verbos que rexen: algunhas desas pro-
posicións subordinadas poden levar o verbo conxugado en subxuntivo, optativo ou optati-
vo oblicuo. 

Respecto aos verbos en –µι, o mellor modo de aprender a súa conxugación é por com-
paración coa morfoloxía e as desinencias dos verbos en –ω, que xa coñecemos sobrada-
mente, e mediante a memorización dos paradigmas dos verbos en –µι máis frecuentes, que 
son os que ofrecen os cadros deste tema. 

O tema de literatura non se centra no pensamento destes filósofos máis alá que para ex-
plicar a súa obra escrita, xa que iso entra dentro da materia de Filosofía. Por iso convén 
compaxinar o estudo desta parte do tema cos coñecementos que adquiríramos xa nas cla-
ses de Filosofía.  

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: os textos 1 da 
páxina 116, o texto 3 da páxina 117, e o texto 5 da páxina 118. 

Actividades de titoría 

Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 
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� Mitoloxía: os cinco apartados do exercicio 1 da páxina 109. 

� Lingua: as tres actividades da páxina 112 e as actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 114 e 
115. 

� Textos, tradución e comentarios: o texto 2 da páxina 116, o texto 4 das páxinas 117 e 
118, e o texto 6 da páxina 119. 

� Literatura: os tres apartados do único exercicio da páxina 122. 

2.7 Unidade 7 

Criterios de avaliación 

Nesta unidade o alumnado terá que alcanzar as seguintes metas: 

� Coñecer o mito de Frixo e Hele, e o ciclo mítico da expedición dos argonautas. 

� Identificar os nexos e as estruturas sintácticas das oracións subordinadas adverbiais que 
expresan causa, consecuencia e comparación. 

� Memorizar os paradigmas dos verbos irregulares de uso máis frecuente. 

� Recoñecer e comprender o significado e uso dos verbos impersoais más usuais. 

� Comprender o proceso das colonizacións gregas, e as repercusións que tivo este feito 
histórico no devir da cultura occidental europea. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade complétase o estudo das oracións subordinadas adverbiais continuando co-
as causais e consecutivas, por unha banda, e as comparativas pola outra. 

Este tipo de oracións subordinadas engade novas posibilidades de relación semántica e 
sintáctica entre a oración principal e a proposición subordinada adverbial, polo que haberá 
que completar o esquema iniciado no tema anterior con estas novas incorporacións, deta-
llando os tipos de nexos que utiliza cada unha destas subordinadas, e os modos que poden 
presentar os seus núcleos verbais. 

A segunda parte do tema dedicada á lingua consiste basicamente en comprender a exis-
tencia dos chamados verbos polirrizos gregos, é dicir, os que presentan variacións consi-
derables nos seus lexemas segundo o tema que conxuguen. Non se trata de memorizalos 
todos e cada un deles, pero si sería conveniente seleccionar aqueles de aparición frecuente 
nos textos, e aprendelos ben para poder recoñecelos facilmente nos exercicios de tradu-
ción. A mesma recomendación aplicarémola aos verbos impersoais que apunta o libro de 
texto. 

O fenómeno da colonización grega do Mediterráneo será fácil de estudar coa elabora-
ción dun bo esquema e resumo que se apoie inevitablemente nun mapa que permita visua-
lizar perfectamente todo este fenómeno histórico. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema son: os textos 1, 2 e 3, con 
cadanseus exercicios nas páxinas 132, 133 e 134, dentro do apartado do tema textos, tra-
ducións e comentarios.  
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Actividades de titoría 

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

� Mitoloxía: os seis exercicios da páxina 127. 

� Lingua: as cinco actividades das páxinas 130 e 131. 

� Textos, tradución e comentarios: os textos 4, 5, 6 e 7 das páxinas 134 á 138. 

� Cultura: os tres apartados do único exercicio da páxina 141. 

2.8 Unidade 8 

Criterios de avaliación 

Na preparación e estudo desta unidade deberá enfocarse o traballo na consecución de: 

� Coñecer a tráxica historia da familia de Teseo, e o destino funesto de Hipólito e Fedra. 

� Identificar os distintos tipos de oracións condicionais en función da relación que se es-
tablecen entre as oracións subordinadas adverbiais condicionais e a súa oración princi-
pal. 

� Comprender a estrutura sintáctica e dos diferentes tipos de oracións condicionais. 

� Coñecer os nexos que introducen as oracións subordinadas concesivas, e o seu valor 
semántico. 

� Analizar o complexo proceso de expansión da cultura grega e helenística polo mundo 
occidental en virtude da creación do Imperio Alexandrino, e a posterior conquista dos 
territorios de cultura grega por parte do Imperio Romano. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade remata o estudo da subordinación adverbial cun tipo de subordinada bastan-
te complexo, que son as condicionais, xa que presentan unha tipoloxía variada en función 
dos seus valores real, eventual, potencial ou irreal. 

Por iso, ao engadilas ao esquema xeral que dende o tema 6 vimos suxerindo que se fa-
ga, convén facer un apartado completo onde caiban todas estas posibilidades de subordi-
nación condicional coas súas características específicas relativas ao tipo de nexo, e ao mo-
do en que van expresados os núcleos verbais. 

O tema complétase cun apartado de cultura que se continúa no tema seguinte. De aí que 
conveña elaborar un resumo que abranga os dous temas, comezando por este no Imperio 
alexandrino, e rematando no derradeiro tema do libro cos poetas gregos modernos. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación nesta unidade son as que acompañan os textos 1 da páxi-
na 148, o texto número 3 da páxina 150 e o texto 5 da páxina 151, dentro do apartado tex-
tos, tradución e comentarios. 

Actividades de titoría 

Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo: 

� Mitoloxía: os seis exercicios da páxina 145. 
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� Lingua: as dúas actividades da páxinas 147. 

� Textos, tradución e comentarios: o texto 2 da páxina 149; o texto 4 das páxinas 150 e 
151; e os textos 1, 2 e 3 das páxinas 155, 156 e 157. 

2.9 Unidade 9 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar a unidade o alumno será quen de: 

� Coñecer o mito de Helios e Faetonte, e a súa influencia na arte posterior. 

� Revisar a clasificación dos adverbios gregos. 

� Comprender o proceso de formación de adverbios a partir de outros tipos de palabras: 
substantivos e adxectivos. 

� Traducir e interpretar textos de complexidade acorde co nivel de lingua esixido neste 
curso, facendo as deducións e explicacións morfosintácticas necesarias. 

� Completar o coñecemento sobre a transmisión e permanencia da cultura grecolatina 
dende o Renacemento aos nosos días. 

Suxestións para o estudo 

Esta é a derradeira unidade deste curso, e completa os contidos gramaticais cunha revisión 
do adverbio como tipo de palabra que complementa o verbo. 

Como esta parte do tema non precisa máis traballo que recoñecer os adverbios máis 
usuais, e comprender o mecanismo de sufixación que crea adverbios a partir de substanti-
vos e adxectivos, o máis importante desta última parte do curso radica en traballar cantos 
máis textos mellor para axilizar e dominar con soltura as actividades de tradución, análise 
e comprensión dos textos. 

A sección do tema dedicada á permanencia da cultura grega ao longo da historia com-
plementa o tema anterior, polo que convirá rematar o esquema ou resumo elaborado na 
unidade 8. 

Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de autoavaliación deste tema o texto 2 das páxinas 165 e 166, 
e o texto número 4 da páxina 167, ambos no apartado de textos, tradución e comentario. 

Actividades de titoría 

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

� Mitoloxía: os tres exercicios da páxina 161. 

� Lingua: as tres actividades da páxina 164. 

� Textos, tradución e comentarios: o texto 1 da páxina 165; o texto 3 da páxina 166; e 
o texto 5 da páxina 168. 

� Cultura: os tres exercicios das páxinas 172 e 173. 
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3. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

3.1 Unidade 1 
� 2) Valoración da amizade. 

Pon a proba os amigos na adversidade sobre a vida e na participación nos perigos: xa 
que por unha parte verificamos o ouro no lume, e por outra coñecemos os amigos nas 
adversidades. 

– α) Os acusativos do textos anterior son: 

τοὺς φίλους con valor de complemento directo dos verbos δοκίμαζε e 
διαγιγνώσκομεν. 

τὸ χρυσίον con valor de complemento directo do verbo βασανίζομεν. 

τὸν βίον con valor de complemento circunstancial introducido pola preposición 

περί. 

– β) ἡμεῖς δοκιμάζοντες τους φίλους... (participio presente activo, nominativo plural 
masculino) / ἡμεῖς δοκιμάζουσαι τους φίλους... (participio presente activo, nomi-
nativo plural feminino) 

σὺ βασανίζων τον χρυσίον... (participio presente activo, nominativo singular 
masculino) / σὺ βασανίζουσα τον χρυσίον... (participio presente activo, nominativo 
singular feminino) 

αὗται διαγιγνώσκουσαι τὴν ἀτυχίαν... (participio presente activo, nominativo 
plural feminino) 

– γ) Iconófilo: φίλος > filólogo. 

Iconografía: γραγία > caligrafía. 

Iconoloxía: λογος, λογία > xeoloxía. 

Iconomanía: μανία > piromanía. 

Iconoclasta: κλάω,, κλαστής > litoclasa. 

Iconoteca: θήχη > biblioteca. 

– δ) Presente indicativo activo, 2º persoa singular: εἶ. 

Adverbio de negación: μή. 

Adxectivo, xenitivo plural masculino ou neutro: φίλων. 

Participio de presente activo, nominativo singular masculino: διασῴζων. 

Conxunción condicional: εἰ. 

Imperativo, presente activo, 2º persoa singular: εἶ. 

Substantivo, xenitivo singular feminino: ἀτυχίας. 

� 4) Sobre a felicidade. 
Que a felicidade sexa o éxito con virtude, ou unha suficiencia dos recursos, ou a vida 

máis agradable xunto con seguridade, ou a abundancia de cepas e de escravos: [...] pois 
en suma todos recoñecen que a felicidade é unha destas cousas ou máis. 
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– α) 2º persoa singular: ἴσθι. 

3º persoa singular: ἔστω. 

2º persoa plural: ἔστε. 

3º persoa plural: ἔστων, ὄντων. 

– β) εὐδαμονία: suxeito do verbo ἔστω. 

εὐπραξία, αὐτάρκεια, βίος, εὐθηνία: atributos do suxeito εὐδαμονία. 

– γ) 

 

NEX VBO SUX CN ATR VBO ATR SUX CCΑ
CD - Oración infinitivo non concertado 

 
– δ) εὐδαμονία: eudemonismo (a felicidade como un ben supremo). 

εὐπραξία: eupraxia (boa acción). 

αὐτάρκεια: autarquía (autosuficiencia). 

ζωῆς: zoético (relativo á vida). 

βίος: biognose (estudo da vida). 

ἀσφαλείας: asfalita (5º vértebra lumbar). 

εὐθηνία: eutenia (saúde perfecta). 

σωμάτων: somascética (exercicio do corpo). 

δυνάμεως: dinamita (mestura explosiva de gran potencia). 

φυλακτικῆς: profiláctico (preventivo). 

ὁμολογοῦσιν: homologar (recoñecer). 

– ε) O exercicio pretende que o alumnado traduza as seguintes proposicións condicio-
nais, e ofreza a súa opinión en función aos seus valores. Limitámonos a ofrecer aquí 
a tradución de cada oración: 

Εἰ ἡ ἀρετὴ καὶ χρηστότης εἰσιν ἐν αὐτῷ. 

Se a virtude e a honra están nel. 

Εἰ ἔχει πολυτεκνίαν καὶ πολὺ πλοῦτον. 

Se ten fecundidade (=moitos fillos) e moita riqueza. 

Εἰ ἡ ὑγίεια, τὸ κάλλος, ἡ δύναμις, ἡ δόξα καὶ ἡ εὐτυχία ἕπονται αὐτῷ. 

Se a saúde, a beleza, a forza, a fama e a fortuna acompáñano. 

� 6) Destino funesto de Astianacte e de Políxena. 
Despois de matar os troianos, incendiaron a cidade e repartiron o botín. E despois 

de celebrar sacrificios a todos os deuses, Arroxaron a Astianacte dende as torres, e 
degolaron a Políxena sobre a tumba de Aquiles. 

– α) Os dous participios de aoristo son κτείναντες, θύσαντες, concertan co suxeito 
elíptico serían Ἕλληνεςo, “οs gregos” que atacaron Troia, polo que van declinados 
en caso nominativo plural. 

– β)  O complemento directo do verbo κτείναντες é τοῦς Τρῶας. 

O complemento directo do verbo ἐνέπρεσαν é τὴν πόλιν. 

O complemento directo do verbo ἐμερίσαντο é τὰ λάφυρα. 

O complemento directo do verbo ἔρριψαν é Ἀστυάνακτα. 

O complemento directo do verbo κατέσφαξαν é Πολυξένην. 
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– γ)  

 Presente indicativo activo Imperfecto indicativo ac tivo 

ἐνέπρεσαν ἐμπρήθουσι ἐνέπρηθον 

ἐμερίσαντο μερίζουσι ἐμέριζον 

ἔρριψαν ῥίπτοσι ἔρριπτον 

κατέσφαξαν κατασφάττουσι κατέσφαττον 

– δ) Os dous complementos circunstanciais que aparecen no texto son un xenitivo con 
preposición ἀπὸ τῶν πύργων e un dativo con preposición ἐπὶ τῷ Αχιλλέως τάφῳ. 

– ε) Epitafio: é a inscrición que se labra sobre unha tumba, de ἐπὶ sobre + τάφος  
tumba. 

Cenotafio: monumento funerario que non contén un cadáver no seu interior; de 
κενός baleiro + τάφος  tumba. 

Tafofobia: medo a ser soterrado vivo; de τάφος  tumba + φόβος medo. 

– ζ) Astianacte era o fillo do heroe troiano Héctor e da súa muller Andrómaca. Un epi-
sodio moi emotivo e humano da Ilíada é o momento en que ve o seu pai Héctor co 
casco de guerreiro posto, cun gran penacho, e o pobre neno asústase ao non recoñe-
celo. 

Políxena era a irmá de Héctor e de Paris, os tres fillos dos reis de Troia, Príamo e 
Hécuba. Aquiles namorárase dela, e acudiu ao templo de Apolo Timbreo para pedir-
lle a Príamo a súa man a cambio de abandonar aos gregos na loita contra Troia e 
volver á súa casa. Pero Paris escondido tras o altar do deus matou a Aquiles cunha 
frecha. Tras o saqueo de Troia, o fillo de Aquiles, Neoptólemo, en vinganza, sacrifi-
cou a Políxena sobre a tumba do seu pai. 

– ζ) Astianacte significa “o soberano da cidade” de ἄστυ (cidade) e ἄναξ, ακτος (se-
ñor, soberano, príncipe). 

Políxena xorde da fusión de πολύ (moi) e ξένoὀς, η, ον (estranxeiro, peregrino, 
estraño, admirable) polo que aplicado a unha filla de reis cadra mellor que signifique 
“a moi admirable”. 

3.2 Unidade 2 
� 2) Orfeo baixa ao Hades. 

Cando Eurídice, a súa esposa, morreu mordida por una serpe, Orfeo baixou ao Hades 
porque quería conducila arriba (= ao mundo dos vivos) e convenceu a Plutón de enviala 
arriba. Este prometeu que o faría, se Orfeo marchaba sen volverse ata chegar á súa casa. 

– α) 

 

CN VBO VBO SUX APO CΑx part 

Xenitivo absoluto con dous núcleos verbais xustapostos  
– β) A palabra que está elidida é δόμον (casa, morada), de xeito que o sintagma com-

pleto sería  εἰς τὸν δόμον Ἅιδου (na casa/morada de Hades) 

– γ) Infinitivo de presente, voz activa de ἀν-άγω: ἀνάγειν. 
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Infinitivo de aoristo, voz activa de ἀνα-πέμπω: ἀναπέμψαι. 

Infinitivo de futuro, voz activa de ποιέω: ποιήσειν. 

Infinitivo de aoristo, voz media de παραγίγνομαι: παραγενέσθαι. 

–  δ) Ofidio e ofioide proceden de όφις (serpe). 

Misoxinia e xineceo proceden de γυνή (muller, esposa). 

Plutocracia e plutonio proceden de πλοῦτος (riqueza, abundancia). 

Orfeón e orfismo proceden de Ὀρφεύς (Orfeo). 

� 4) O home e a natureza. 
Certamente tal como (é) a orixe das follas, así (é) tamén a dos homes. 

Unhas follas o vento as esparexe pola terra, doutras o bosque, 

habendo florecido con forza, fainas nacer, a estación da primavera sobrevén: 

así (é) a orixe dos homes, un nace, outro morre. 

– α) ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν ἔφυε ἡ δ᾽ ἀπέληγε (imperfecto). 

ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύσει ἡ δ᾽ ἀπολήξει (futuro). 

ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν ἔφυσε ἡ δ᾽ ἀπέληξε (aoristo). 

ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν πέφυκε ἡ δ᾽ ἀπολέληχε (perfecto). 

– β) γενεή (nacemento/orixe) – θάνατος (morte). 

ἔαρ (primavera) – χείμων (inverno). 

φύει (nace) - ἀπολήγει (morre). 

ἄμενος (vento) – ὑετός (choiva). 

χαμάδις (por terra) – οὑρανόθι (no ceo). 

ὕλη (bosque/selva) – παράδεισος (xardín). 

χέει (esparexe) – ἀγείρω (agrupo/reúno). 

� 2) Así pois a Esfinxe lanzouse a si mesma dende a acrópole. Edipo recibiu o reino e, 
ignorándoo, desposou a súa nai, e concibiu dela fillos, Polinices e Eteocles, e fillas, Is-
mene e Antígona. 

– α) Xenitivo singular feminino, 3º declinación.- τῆς ἀκροπόλεως. 

Participio de presente, nominativo masculino singular.- ἀγνοῶν. 

Acusativo singular feminino, 3º declinación.- μητέρα. 

Aoristo indicativo activo, temático, 3º persoa do singular.- παρέλαβε. 

Aoristo indicativo activo, sigmático, 3º persoa do singular.- ἔρριψεν. 

Pronome, xenitivo singular feminino.- αὐτῆς. 

– β) Τίς ἦν υἱὸς τοῦ Λαίου; Οἰδίπους. Quen era o fillo de Laio? Edipo. 

Τίς ἦν μήτηρ τοῦ Οἰδίποδος; Ιοκάστη. Quen era a nai de Edipo? Iocasta. 

Ἀντιγόνη ἦν ἀδελφὴ τῆς Ισμήνη. Antígona era a irmá de Ismene. 

Οἱ υἱοὶ τοῦ Οἰδίποδος ἦσαν Πολυνείκης καὶ Ἐτεοκλῆς. 

– γ) Ἀντί-γονή.- contraria ao nacemento. Ἀντί (contra) + γονή (nacemento/orixe) 

Πολυ-νείκης.- o de moitos combates. Πολύς (moito) + νείκος (combate/loita) 

Ἐτεο-κλῆς.- o de verdadeira gloria. Ἐτεός (verdadeiro) + κλέος (fama/gloria) 
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3.3 Unidade 3 
� 1) A galiña dos ovos de ouro. 

Poñendo unha boa galiña ovos dourados, o seu dono pensou que atoparía no seu inte-
rior un gran montón de ouro [...] Tras sacrificala encontrou que a súa natureza era igual 
a todas (as galiñas) en todo. 

– α) ἡ ὄνις τικτούσα ᾠά (a galiña que pare ovos). 

ὁ δεσπότης θύων τῆν ὄρνιθα (o señor que sacrifica a ave). 

ὁ δεσπότης ἐλπίζων εὐρίσκειν χρυσόν (o señor que espera atopar ouro). 

– β) Oncoma: ὄγκος (montón): avultamento, tumor. 

Ornitofonía: ὄρνις (ave): arte de imitar o canto das aves. 

Tictoloxía: τίκτω (concibir): obstetricia. 

Crisoberilo: χρυσός (ouro) + βήρυλλος (xema): feito de ouro e xemas.  

Homomorfo: ὁμοῖος (igual, idéntico): que ten a mesma forma que outro. 

Oonina: ᾠόν (ovo): membrana que contén a clara do ovo. 

– γ) Ὅς πάντα βούλεται, πάντων ἀπεστερήθη.  

Quen o quere todo, foi privado de todo. 

Ofrecemos a tradución da máxima para que o alumnado responda en función do 
seu criterio persoal. 

δ) Na primeira parte do texto hai un xenitivo absoluto, formado polo participio 
(τίκτούσης), que concorda en xénero, número e caso co seu suxeito. Cal é o seu su-
xeito? ὄρνιθος ἀγαθῆς. Cal é o complemento directo dese participio? ᾠὰ χρυσᾶ. 

Lembre que o xenitivo absoluto é unha oración independente que pode traducirse 
cun valor circunstancial. 

O verbo principal ἐνόμιζεν rexe un infinitivo de futuro coa función de comple-
mento directo. Cal é este infinitivo de futuro? εὑρήσειν. Cal é o complemento direc-
to deste mesmo infinitivo? μέγιστον ὄγκον.  

O verbo εὗρε leva un participio predicativo referido ao complemento directo: 
εὗρε τὴν φύσιν οὖσαν ὁμοίην, “descubriu que a súa natureza era igual...” 

� 2) “Non camiñes torto”, dixo a un cangrexo a súa nai, 

“e non arrastres as patas de lado na roca mollada”. 

E el dixo, “nai e mestra, primeiro 

camiña (ti) correctamente, e véndote, fareino.” 

– α) Os dous verbos en infinitivo negados con μή son βαίνειν e σύρειν. 

– β) As dúas personaxes son os suxeitos deses dous verbos: μήτηρ (a nai) é o suxeito 
de ἔλεγε; e co suxeito elíptico σύ (ti) sería o suxeito da frase que lle di o seu fillo co 
verbo ἄπελθε. O artigo masculino en nominativo singular ὁ equivale ao fillo, o can-
grexo, e funciona como suxeito de εἶπε, e tamén o suxeito elíptico en 1º persoa, 
ἐγώ, que equivale ao cangrexo, é o que funciona como suxeito de ποιήσω.  

– γ) Ese participio de presente activo en masculino singular concorda co suxeito elíp-
tico ἐγώ, que equivale ao cangrexo;  explicouse na pregunta anterior. 

– δ) ἄπελθε, ἀπελθέσθω, ἀπέλθεσθε, ἀπελθέσθων. 

– ε) Amputación oblicua: loxotomía. 

Instrumento que serve para demostrar a oblicuidade do eixe da Terra no seu mo-
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vemento: loxocosmo. 

Desviación da dirección normal da mirada, estrabismo: loxoftalmia. 

Oblicuidade dunha articulación: loxartrose. 

� 5) Particularidade da democracia ateniense. 
A condición do dereito de cidadanía ten esta particularidade. Participan do dereito de 

cidadanía os nacidos de ambos (= pai e nai) cidadáns (= de Atenas), os nacidos son ins-
critos aos dezaoito anos entre os cidadáns dun demos. 

– α) Cumpría ser fillo de pai e nai que xa fosen cidadáns de pleno dereito. Para per-
tencer a algún destes dous organismos de goberno era preciso ser cidadán de dereito. 
Un ateniense adquiría o seu dereito de cidadanía aos dezaoito anos. 

– β) Ao levar un artigo diante, este participio está sendo substantivado, polo que se 
pode traducir por un substantivo equivalente semanticamente ao verbo en participio, 
ou a unha oración de relativo substantivada: οἱ γεγονότες vén sendo entón “os naci-
dos” ou “os que naceron". 

– γ) Futuro de indicativo, 3º persoa do singular: γράψεται. 

Aoristo de indicativo, 1º persoa do plural: ἐγραψάμεθα. 

Perfecto de indicativo, 2º persoa do singular: γέγραψαι 

Infinitivo de presente: γράφεσθαι. 

Participio de aoristo, nominativo singular masculino: γραφόμενος. 

– δ) Ese sintagma está en acusativo singular masculino. 

ἐκεῖνα τὰ ἔτη -  οὗτοι οἱ ἀστοί - τῆσδε τῆς πολιτείας. 

3.4 Unidade 4 
� 3) Filipo de Macedonia. 

Primeiro, oh atenienses, xulgade firmemente por vós mesmos isto: que Filipo está en 
guerra coa (nosa) cidade, e que rompeu a paz, e que é un malévolo, e un inimigo de toda 
a cidade. 

– α) O texto aparece traducido arriba. 

– β) A oración en grego sería a seguinte: 

Φίλλιπος, Μακεδονίας βασιλεὺς, κατὰ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας ἐπεβούλευσε 

καὶ τὴν ἐλευθερίαν κατέλυσε. 

– γ) As formas intrusas nesa listaxe son λυόμενος e ελυόμην, que están en voz me-
dia. A primeira é un participio de presente de voz media en nominativo singular 
masculino; e a segunda é a 1ª persoa do singular do imperfecto da voz media. 

– δ) As palabras intrusas son: ἀγαθός, que significa “bo”, cando as outras tres son 
adxectivos moi pexorativos; τρέχειν, que significa “correr”, mentres que as outras 
tres son sinónimas entre si co significado de “ver/mirar/ollar”; μάχη, que significa 
“loita”, e as outras significan “paz/pacto/alianza”; e βεβαίως que é un adverbio de 
modo “firmemente”, mentres que os outros son de tempo. 

– ε) Personaxe principal dun drama: protagonista. 

Orixinario dun país onde habita: autóctono. 

Conxunto de órganos masculinos dunha flor: androceo. 

Mal político: politicastro. 
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Sacrificio en que a vítima era consumida totalmente polo lume: holocausto. 

� 4) As formas de goberno na antiga Grecia. 
As formas de goberno son catro: democracia, oligarquía, aristocracia e monarquía. 

A democracia é a forma de goberno na que se reparten as maxistraturas por sorteo, a 
oligarquía na que (se fai) pola fortuna, a aristocracia na que (se fai) en función da edu-
cación: (eu) digo que a educación está establecida pola lei. [...] Monarquía é, de acordo 
co seu nome, na que hai un soberano sobre todas as cousas: destas, por unha parte, a 
(que é) conforme á orde (é) un reino, e por outra, a (que é) sen límites, unha tiranía. 

– α) O antecedente desta construción de relativo repetida catro veces no texto é 
πολιτεία, “forma de goberno”, palabra que só aparece na primeira das oracións, e 
logo se elide nas outras tres. 

– β) Anarquía: o poder está en mans de ninguén. 

Monarquía: o poder está en mans dun só individuo. 

Diarquía: o poder altérnase entre dúas familias de carácter rexio, como en Espar-
ta. 

Tetrarquía: o poder repártese entre catro cabezas visibles. 

Poliarquía: o poder repártese entre moitos. 

Democracia: o poder reside no pobo. 

Aristocracia: o poder reside nos considerados “mellores”, os ἀριστοί. 

Timocracia: o poder está en mans dos cidadáns con determinado nivel de renda. 

Oligarquía: o poder está en mans duns poucos. 

Autocracia: o poder reside de xeito absoluto nun único individuo. 

Plutocracia: o poder osténtano os máis ricos. 

Teocracia: o poder emana de, e está en relación directa coa divindade. 

– γ) Ἔστι δὲ δημοκρατίας τέλος μὲν ἐλευθερία, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος, 

ἀριστοκρατίας δὲ τὰ περὶ τὴν παιδείαν καὶ τὰ νόμιμα. 

A finalidade da democracia é a liberdade, a da oligarquía a riqueza, e a da aristo-
cracia o relacionado coa educación e os rituais. 

� 7) Contra Agorato. 
Que este Agorato delatou os nomes daqueles homes, uns na Bulé e outros ante o po-

bo (=na Asemblea); e que é autor da morte daqueles, coido que vós sabedes máis ou 
menos algo; que ademais chegou a ser o responsable de todos os males da cidade e que 
non merece ser compadecido por ninguén, coido que volo demostrarei con poucas pala-
bras. 

– α) O texto traducido aparece inmediatamente antes deste punto. 

– β) Esta conxunción introduce unha oración subordinada substantiva, ou completiva,  
que expresa todo o que Lisias cre que coñecen os oíntes do seu discurso, e que se co-
rresponde coas dúas primeiras liñas máis a primeira palabra da terceira liña do texto 
grego. 

– γ) Copia exacta dun escrito orixinal: apógrafo. 

Persoa que describe discursos: logógrafo. 

Descrición dos tendóns: tenografía. 

Parte da botánica que estuda os puntos de nacemento dos brotes novos ou xemas: 
blastografía. 

Gravado en cobre ou en outros metais: calcografía. 
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Historia da vida dos santos: haxiografía. 

– δ) Tivo lugar no sistema democrático da antiga Grecia, xa que se mencionan dous 
dos organismos fundamentais de goberno: a Bulé, e a Asemblea; indirectamente este 
último, e por iso apuntámolo entre parénteses na tradución. 

3.5 Unidade 5 
� 1) Solón, gobernante e lexislador de Atenas. 

Solón, convertido en dono dos asuntos públicos, liberou o pobo no presente e no 
porvir, prohibindo dar en préstamo os seus corpos, e instituíu leis e executou os perdóns 
das débedas tanto das particulares como das públicas. 

– α) Eses dous participios son dous participios apositivos que concertan co suxeito 
Σόλλων. 

Γενόμενος é un participio de aoristo medio en nominativo singular masculino do 
verbo γίγνομαι, que por ser verbo depoñente ten que ir conxugado en voz media. 

O outro participio, κώλυσας tamén é un participio de aoristo, pero este en voz 
activa, en nominativo singular masculino, do verbo κωλύω. 

– β) Estes dous participios son dous participios atributivos, xa que aparecen precedi-
dos do artigo. Como non levan complementos verbais actúan como se fosen adxec-
tivos substantivados: “o presente” e “o futuro/o porvir”. 

A propia entrada do dicionario destas dúas formas verbais παρ-εἰμί e μέλλω xa 
recolle estas dúas posibilidades de substantivación dos seus participios. 

– γ) ἠλευθέροσε: 3º persoa do singular do aoristo indicativo activo de ἐλευθερόω. 

ἔθεκε: 3º persoa do singular do aoristo indicativo activo de τίθημι. 

ἐποίησε: 3º persoa do singular do aoristo indicativo activo de ποιέω. 

– δ) O único suxeito deste texto é o nome propio do protagonista do mesmo: Σόλλων. 

– ε) κύριος > cirílico (de κύριλλος “señorial”) 

πρὰγμα > pragmático. 

δῆμον > democracia. 

σῶμα > somático. 

νόμος > astronomía. 

ἀποκοπή > apócope. 

ἴδιος > idiosincrasia. 

– ζ) Solón viviu na época arcaica. 

� 2) A metáfora da guerra segundo Heráclito. 
A guerra é pai de todos, rei de todos: a uns declarounos deuses, a outros homes, a uns 

fíxoos escravos e a outros libres. 

– α) Εἰρήνη πάντων μὲν μήτηρ ἐστιν, πάντων δὲ βασίλεια, πάντας 

ἀνθρώπους ποιεῖ. 

– β) As parellas resultantes serían: 

ἡμέρα / εὐφρόνη (día – noite). 

χείμων / θέρος (inverno – verán). 

κόρος / λιμός (saciedade – fame). 
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νοῦσος / ὑγιείη (enfermidade – saúde). 

τὸ νέον / τὸ γηραιόν (xuventude – vellez). 

συνᾷδον / διᾷδον (harmónico – inharmónico). 

κάματος / ἀνάπαυσις (cansazo – descanso). 

πόλεμος / εἰρήνη (guerra – paz). 

– γ) Hemeralopía: diminución da vista cando decrece a luz do día. (< ἡμέρα “día”). 

Neófito: persoa que se inicia na fe e o culto da relixión (< νέος  “novo”). 

Nosofobia: temor obsesivo ás enfermidades (< νοῦσος “enfermidade”). 

Hixiene: sistema de normas para conservar a saúde (< ὑγιείη “saúde”). 

Limotise: decaemento a causa dunha alimentación deficiente (< λιμός “fame”). 

Gerodermia: distrofia da pel en persoas anciáns (< γέρων “vellez”). 

Eleuteropétalo: planta de pétalos libres (< ἐλεύθερος “libre”). 

� 3) O soño de Alexandre. 
Entón, pola noite deitado no leito contemplou unha visión marabillosa: pareceulle 

que un home moi branco de cabelo e venerable de aspecto, poñéndose ao seu carón, di-
cíalle estes versos: 

“Así pois, existe unha illa no mar tempestuoso, 

de fronte a Exipto: chámana Faros.” 

– β) Pareceulle que un home de cabelo moi branco e aspecto venerable, poñéndose ao 
seu carón, dicíalle estes versos. 

– γ) Son dous acusativos de relación, que se usan moi frecuentemente en grego para 
limitar unha calidade ou aspecto expresado por una adxectivo. Neste caso τὴν 

κόμην acompaña a πολιός, e τὸ εἶδος acompaña a γεραρός. 

– δ) ἔπειτα – εἴτα: cando. 

ἀνὰ νύκτα - νύκτωρ: pola noite. 

καθεύδων – κοινώμενος: estar deitado, durmir. 

εἶδος - ὄψιν: visión, aspecto externo. 

πρέσβυς – γεγαρός: ancián, venerable. 

εἰπεῖν – λέγειν: dicir. 

Θάλαττα – πόντῳ: mar. 

ὀνομάζω – κικλήσκω: nomear, chamar. 

– ε) A ornitomancia, nome co que se coñece esta práctica para facer vaticinios, tiña 
gran repercusión na vida política e social de Grecia, xa que en función de certas pre-
dicións, tanto a través do voo das aves, como das pronunciadas por algún oráculo, en 
especial o de Delfos, tomábanse decisións moi importantes como participar ou non 
nunha guerra. 

Un dos adiviños máis famosos da cultura grega antiga foi Tiresias, que era cego, 
e se axudaba dun guía. Aparece como personaxe fundamental na traxedia de Edipo, 
xa que é quen lle comunica o seu fatal sino, e tamén no canto XI da Odisea de Ho-
mero, onde Ulises busca a súa consulta cando baixa ao reino dos mortos: o Hades. 

Un augur era un sacerdote da antiga Roma que practicaba oficialmente a arte da 
adiviñación. Este costume herdárono os romanos dos gregos e dos etruscos. 

A palabra éuscara que serve para se despedir un e que se relaciona cos augures é: 
agur, e que significa que a persoa que se despide de ti deséxache bos augurios, é di-
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cir, boa sorte. 

– ζ) Necromancia: adiviñación pola evocación dos mortos. 

Quiromancia: adiviñación a través da lectura das liñas das mans. 

Anemomancia: adiviñación a través da observación dos ventos. 

Dendromancia: adiviñación a través da interpretación das formas das árbores. 

Bibliomancia: adiviñación a través dun libro sagrado ou común que se abre ao 
chou por unha páxina, e nela se atopa a resposta buscada. 

Astromancia: adiviñación a través da observación dos astros. 

Ictiomancia: adiviñación por medio da análise das entrañas dos peixes mortos, 
ou ben polos movementos que executan na auga. 

Cartomancia: adiviñación a través da interpretación dos naipes ou o tarot. 

3.6 Unidade 6 
� 1) Non deixar nunca de filosofar. 

Que ninguén, sendo mozo, dubide en filosofar, e ninguén sendo vello canse de filo-
sofar. Pois nin ninguén é demasiado novo, nin demasiado vello para (procurar) a saúde 
da súa alma. 

– α) Os nexos que aparecen no texto son dúas parellas de partículas correlativas: 
μήτε... ...μή e οὔτε... ...ὄυτε, ambas con significado negativo e copulativo. 

– β) O modo utilizado por Epicuro no seu consello a Meneceo é o imperativo nas dúas 
formas verbais persoais do texto: μελλέτω, κοπιάτω, que están ambas en 3º persoa 
do singular do presente de imperativo activo. 

– γ) Os dous participios apositivos son os que concordan co pronome indefinido τις: 

ὤν, ὑπάρχων, na primeira parte do texto. 

O participio predicativo é φιλοσοφῶν, que equivale a unha oración de infinitivo 
que depende do verbo κοπιάτω, e que na primeira parte desa mesma oración se ex-
presa cun infinitivo φιλοσοφεῖνω. 

– δ) A peculiaridade desas construcións preposicionais é que unha vai incrustada den-
tro da outra porque lle serve de complemento. A súa orde máis aproximada ao noso 
xeito de falar sería: πρὸς τὸ ὑγιαῖνον κατὰ ψυχήν; para a saúde en relación coa al-
ma (= para a saúde da alma) 

– ε) Do adxectivo ὑγιαῖνος, η, ον procede o termo hixiene. 

– ζ) Proxeria: é un termo moi especializado da medicina que significa “vellez prema-
tura dalgúns individuos”, e procede de γέρων (vello, ancián) 

� 3) Principio de Heráclito: “Todo se move” 
Hermóxenes: Por que dis isto? 

Sócrates: Heráclito di nalgures que: “todo marcha, nada permanece”, e contemplando 
os seres na corrente do río di “dúas veces no mesmo río non entrarías”. 

– α) As análises sintácticas serían estas: 

 

 

VBO NEX SUX VBO VBO NEX SUX 

CD - Oración subordinada substantiva  
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CCL CCT VBO VBO NEX part CCN

CD - Oración subordinada substantiva  
– β) O modo optativo acompañado da partícula ἄν expresa posibilidade, e por iso tra-

ducímolo como un condicional en galego. 

– γ) Λέγει που Ἡρακλεῖτος πάντα χωρεῖν καὶ οὐδέν μένειν. Nesta oración compos-
ta coordinada completiva de infinitivo os suxeitos han de aparecer en acusativo e os 
verbos en infinitivo. 

� 5) O principio do ilimitado de Anaximandro. 

– α) Anaximandro, fillo de Praxíletes, era de Mileto. Este dicía que a orixe e o ele-
mento (é) o ilimitado, sen distinguir o aire, a auga, ou algunha outra (cousa). E dicía 
que as partes cambian, pero que o todo é inmutable. 

– β) Ἀναξίμανδρος νομίζει τὴν γῆν εἶναι σφαιροειδῆ. 

Anaximandro considera que a Terra era esférica. 

Ἀναξίμανδρος νομίζει τὴν γῆν ἐπέχειν κέντρου τάξιν. 

Anaximandro considera que a Terra ocupa a posición do centro (= central). 

Ἀναξίμανδρος νομίζει τὴν σελήνεν ἀπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζεσθαι. 

Anaximandro considera que a Lúa alumea a partir do Sol. 

Ἀναξίμανδρος νομίζει τὴν σελήνην εἲναι ψευδοφανῆ. 

Anaximandro considera que a Lúa brilla con luz falsa. 

Ἀναξίμανδρος νομίζει τὸν ἥλιον εἶναι οὐκ ἐλάττονα τῆς γῆς. 

Anaximandro considera que o Sol é non máis pequeno cá Terra. 

Ἀναξίμανδρος νομίζει τὸν ἥλιον ἔχειν καθαρώτατον πῦρ. 

Anaximandro considera que o Sol posúe un lume moi puro. 

3.7 Unidade 7 
� 1) Hele cae no Helesponto. 

Cando estaban no medio do mar que está situado entre Sigeo e o Quersoneso, Hele 
esvarou ao fondo do mar, e por ter morto ela mesma alí, o mar foi chamado Helesponto 
por ela (= na súa honra). 

–  α) Para quedármonos coas dúas oracións principais do texto como di o enunciado, 
hai que eliminar as subordinadas, que son: a primeira proposición subordinada ad-
verbial temporal que abre o texto, e o xenitivo absoluto que se explica no seguinte 
exercicio. A secuencia quedaría, polo tanto, así: 

 

CCL CPvoSUX VBO SUX VBO CCCau SUX  
– β) A conxunción ὡς que inicia o texto ten un valor temporal, e tradúcese por “can-

do” polo que introduce unha oración subordinada adverbial temporal. 

– γ) O xenitivo absoluto do texto é κἀκει θανούσες αὐτῆς, que se inicia coa crase de 
καὶ ἐκεὶ, e logo está formado polo participio de aoristo activo do verbo θνῄσκω, e a 
forma do pronome αὐτος, αὐτή, αὐτό, ambos declinados en xenitivo singular femi-
nino. O valor sintáctico deste xenitivo absoluto equivale a unha oración subordinada 
adverbial causal. 
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– δ) A palabra que designa a persoa que traballa somerxida na auga é buzo, e provén 
do grego βυθός. 

– ε) Na actualidade o antigo Quersoneso coñécese como Gallipoli. 

� 2) Frixos sacrifica o carneiro a Zeus. 
Este (Eetes) acólleo (a Frixo) e lle entrega a unha das súas fillas, Calcíope. El sacrifi-

ca o carneiro de la dourada a Zeus Fixio, e lle dá a pel deste a Eetes: aquel cravouna nu-
nha aciñeira no bosque sagrado de Ares. 

– α) O primeiro dos tres xenitivos é un xenitivo partitivo, xa que sinala de que grupo 
se escolle un elemento: μίαν τῶν θυγατέρων (unha das fillas). 

Os outros dous son xenitivos de posesión: τὸ τούτου δέρας (a pel deste) e Ἄρεος 

ἄλσει (o bosque sagrado de Ares). 

– β) Fixio vén da palabra φύξις que equivale a φὑγή (fuxida). 

– γ) Mándilas quixo se vingar da aciñeira cortándoa a golpes de machada. Pero impe-
diullo unha pomba que saíu do interior da árbore. A partir dese momento, a xente 
acudía a Dodona para consultar o oráculo da aciñeira. 

� 3) Xasón levaba unha única sandalia. 
Este (Xasón), que pasaba a vida nos campos polo amor aos cultivos, apresurouse á 

festa do sacrificio: cruzando o río Anauro, saíu cunha soa sandalia, perdendo a outra na 
corrente do río (= pois perdera a outra na corrente do río). 

– α) As palabras que proceden da raíz grega πούς, πόδος son: podómetro, cefalópo-
dos, octópodos, podólogo, pododinia.  

As palabras que proceden do latín son bípede, palmípede, pedialxia, pediculose, 
pediplano. O caso de podio é especial, porque procede do latín podium, pero á súa 
vez, este procede do grego. 

– β) A semibota masculina de viaxe con cordóns na parte dianteira é a ἐνδρομίς, ίδος. 

O calzado de sola de cortiza, madeira ou coiro, con tiras de coiro no nocello é o 
σανδαλός, ου. 

O calzado de sola moi grosa e de pé indistinto é o κόθορνος, ου. 

O calzado forte adaptado para a caza e a carreira é a εμβάς άδος. 

– γ) As ofrendas incruentas eran aquelas nas que non existía efusión de sangue; por 
exemplo, ofrendas de vexetais, ou outros produtos, coma tortas, queixos... 

Nas ofrendas cruentas sacrificábanse todo tipo de animais. No caso de actos pú-
blicos de grande importancia podían ser touros ou bois. Nos rituais familiares, de 
menos envergadura, animais domésticos coma porcos, ovellas, cabras, galos ou gali-
ñas. 

Unha hecatombe era estritamente o sacrificio de cen bois. Pero é un termo utili-
zado por Homero para referirse tamén ao sacrificio multitudinario de animais. Na 
actualidade esta palabra utilízase para referírmonos a un desastre onde puido haber 
unha grande mortalidade de persoas. 

Prometeo foi quen creara o home, e sentindo pena del polo frío que pasaba, rou-
boulle o lume aos deuses. Zeus anoxouse por este furto, e Prometeo aconsellou aos 
homes que fixesen unha ofrenda en sacrificio para aplacar a súa ira. Sacrificouse un 
touro, pero cando os deuses uliron as ofrendas, Prometeo argallara un plan: escon-
deu a carne baixo unha capa de ósos e tendóns, cubrindo o resto de ósos de apetitosa 
graxa. Deulle a escoller a Zeus o prato do que comerían os deuses, e este escolleu o 
dos ósos, de xeito que Prometeo quedou co prato de carne verdadeira. 
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Estes rituais adoitaban vir acompañados da música de frauta e de lira. 

3.8 Unidade 8 
� 1) Sobre Fedra, Hipólito e Teseo. 

Deucalión, o máis vello dos fillos de Minos, que dominaba Creta e que establecera 
unha alianza cos atenienses, casou a súa propia irmá Fedra con Teseo. 

Τίς ἦν Δευκαλίων; Δευκαλίων ὁ πρεσβύτατος τῶν Μίνωος παίδων ἦν. 

Quen era Deucalión? Deucalión era o máis vello dos fillos de Minos. 

Ποῦ ἐδυνάστευε Δευκαλίων; Ὅδε ἐδυνάστευε τῆς Κρήτης. 

Qué lugar (onde) dominaba Deucalión? El dominaba Creta. 

Τίς συμμαχία πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐποίησεν;  Ὅδε τὴν ἰδίαν ἀδελγὴν Φαίδραν 

Θησεῖ συνῴκισε.  

Que alianza estableceu cos atenienses? Casou a súa propia irmá Fedra con Teseo. 

– α) O grao comparativo de πρεσβύτατος sería, α, ον. 

O grao positivo de πρεσβύτατος sería πρεσβύς, εως. 

A oración comparativa “Deucalión era máis ancián que Fedra” pódese escribir de 
dúas maneiras segundo expresemos o segundo termo da comparación: con xenitivo 
ablativo (páxina 36 do libro de texto); ou ben con ἤ máis o segundo termo no mesmo 
caso có primeiro. 

Δευκαλίων πρεσβύτερος τῆς Φαίδρας ἦν.  

Δευκαλίων πρεσβύτατος ἤ  Φαίδρας ἦν. 

– β) Participio de futuro: δυναστεύσων, ουσα, ον. 

Participio de aoristo: δυναστεύσας, ασα, αν. 

Participio de perfecto: δεδυναστεύκώς, υῖα, ός. 

– γ) Ὁ Θεσέως παῖς, Ἀμαζόνος τόκος, ὁ Ἱππόλυτος ἐτίμα Ἄρτεμιν, Διὸς 

δαιμόνων, μεγίστην κόρην ἡγούμενος. 

Hipólito, o fillo de Teseo, nacido da Amazona, veneraba a Ártemis, a deusa entre 
as divindades que guiaba as mozas máis importantes. 

– δ) Lingua propia dunha nación: idioma. 

Peculiaridade da constitución física e mental da persoa: idiosincrasia. 

Que vive nas súas propias cousas, ignorante: idiota. 

Enfermidade que ten a súa propia evolución e non deriva de ningunha outra: 
idiostenia. 

� 3) Teseo navega cara á Creta. 
Así pois, con velas negras navegaba a nave que levara o (seu) fillo a Creta, Teseo, 

que tendo algo de audacia navegaba cara ao touro que era chamado Minotauro, ao seu 
pai advertiuno de que utilizaría velas brancas, se volvía despois de ter dominado o tou-
ro. 

– α) Participio presente, acusativo masculino singular, voz pasiva: καλούμενον. 

Presente de subxuntivo, 3º persoa singular, voz activa: πλέῃ. 

Participio presente, nominativo feminino singular, voz activa: φέρουσα. 

Imperfecto de indicativo, 3º persoa singular, voz media: ἀνήγετο. 

Participio presente, nominativo masculino singular, voz activa: ἔχων. 
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Participio aoristo, nominativo masculino singular, voz activa: κρατήσας. 

– β) A oración principal ou apódose é unha oración de infinitivo concertado: 
χρήσεσθαι τοῖς ἱστίοις λευκοῖς, e a prótase, ou proposición subordinada condicio-
nal é: ἤν ὀπίσσω πλέῃ τοῦ ταύπου κρατήσας.  

Trátase dunha subordinada condicional eventual, xa que utiliza como nexo ἤν, 

contracción de ἐάν combinada co verbo en modo subxuntivo, πλέῃ. 

– γ) A palabra resultante sería “histiodromia”: arte de navegar a vela. 

– δ) Exeo, como ve que a nave navegaba cara á costa, cara a Ática (= cara á costa da 
Ática) coas velas negras, lanzouse a si mesmo e morreu. 

� 5) O pastor, o lobo e o can. 
Un (pastor), que xuntaba as ovellas dentro da mallada pola tarde 

estaba a piques de pechar con el a un lobo leonado. 

Véndoo o can díxolle: “por que te esforzas por 

protexer o (teu) rabaño, admitindo a este entre nós.” 

– α) σύλλεγων: concerta co pronome indefinido τις que fai a función de suxeito da 
primeira oración. 

ἰδων: concerta co substantivo κύων, que funciona como suxeito da segunda ora-
ción. 

εἰσαγών: concerta co suxeito elíptico σύ, referido ao pastor na intervención do 
can. 

– β) συγκλείειν é o núcleo dunha oración de infinitivo concertado que depende do 
verbo ἔμελλε. 

σὼσαι é o núcleo doutra oración de infinitivo concertado que depende do verbo 
σπεύδεις. 

– γ) O pronome indefinido τις substitúe o protagonista da fábula de Babrio, que é un 
pastor.  

O xenitivo plural con preposición μετ᾽αὐτῶν substitúe o substantivo en acusativo 
plural neutro πρόβατα, que pode entenderse como rabaño, ou conxunto de ovellas, e 
que por tratarse dun colectivo está expresado cun plural neutro. 

O acusativo masculino singular con preposición πρὸς αὐτόν substitúe o pastor, 
que aparece mencionado no texto, como dixemos ao principio, mediante o pronome 
indefinido τις. 

O pronome demostrativo en acusativo singular masculino τοῦτον  substitúe o lo-
bo, λύκον. 

– δ) A patoloxía na cal un enfermo cre ser lobo e actúa como se o fose é a licantropía. 

3.9 Unidade 9 
� 2) A forza desmedida de Heracles. 

Despois disto, Hera enviou dúas serpes para que matasen ao neno, o neno, non asus-
tándose, con cada unha das dúas mans estrangulou o colo das serpes. Por iso, os arxivos, 
preguntando o que sucedera, chamaron Heracles ao que antes era chamado Alceo, (xa) 
que tiña a gloria de Hera. 
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– α) Alcmena procreou dous fillos, de Zeus a Heracles, o maior, nunha soa noite, e de 
Anfitrión a Ificles. 

Tendo o neno oito anos, Hera enviou ao seu leito dúas enormes serpes, querendo 
(= porque quería) matar o neno.  

Heracles, erguéndose, matounas estrangulándoas con ambas mans. 

– β) As dúas versións inciden no odio que Hera amosa cara ao fillo ilexítimo do seu 
esposo Zeus, xa que desexa a súa morte; e sobre todo, magnifican a forza do neno 
poñendo énfase na magnitude das serpes e na forza que o neno ten, xa que mencio-
nan que lle basta cunha man para matar a cada serpe. 

– γ) Heracles xorde da unión das dúas palabras Ἥρα (Hera) e κλέος (gloria); xa que 
segundo Diodoro de Silicia, os gregos creron que tiña a gloria de Hera. 

� 4) Polo seu froito coñécese a árbore. 
Pois non hai árbore boa que faga (= dea) froito podre, nin á súa vez unha árbore po-

dre que faga (= dea) froito bo: cada árbore é coñecida polo seu propio froito: pois non se 
recollen figos dos espiños, nin da silva se recolectan acios de uvas. 

– α) Οὐ γὰρ ἐστιν (δένδρον καλὸν suxeito) ποιοῦν (καρπὸν σαπρόν complemento 
directo). 

οὐδὲ πάλιν (ἐστιν) (δένδρον σαπρόν suxeito) ποιοῦν (καρπὸν καλόν comple-
mento directo). 

– β) Ese cruce de sintagmas, que produce un xogo de palabras entre árbore boa /podre, 
e froito bo/podre, en forma de cruz é un recurso literario que recibe o nome de 
quiasmo (o nome dese recurso procede á súa vez do nome da letra grega ji Χ que, 
como pode apreciarse, ten forma de cruz ou de xis). 

– γ) O texto, como en todos os casos anteriores desta guía. aparece traducido ao inicio 
deste apartado. 

– δ) Os complementos do texto que indican procedencia veñen expresados por sin-
tagmas preposicionais de xenitivo rexidos pola preposición ἐκ que expresan orixe: 
ἐκ τοὺ ἰδίου καρποῦ, ἐκ ἀκανθῶν, ἐκ βάτου. 

– ε) Dise dun froito cuberto de espiñas: acantocarpo. 

Tratado das árbores: dendroloxía. 

Froito carnoso característico do xénero Ficus: siconio. 

Microbio esférico que se agrupa en forma de acio: estafilococo. 

– ζ) Βουλευόμενος παραδείγματα ποιοῦ τὰ παρεληλυθότα τῶν μελλόντων. 

Despois de meditar, fai dos tempos pasados un paradigma do futuro. 

Ἄσκει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων μὴ τὰ πρὸς τὴν ῥώμην ἀλλὰ τὰ πρὸς τήν 

ὑγίειαν. 

Dos exercicios físicos, non practiques os referidos á forza, senón á saúde. 

Τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ 

νόμοις πείθου. 

Ten temor dos deuses, honra os teus pais, ten respecto polos amigos e obedece as 
leis. 

Μάλιστα μὲν εὐλαβοῦ τὰς ἐν τοῖς πότοις συνουσίας, ἐξανίστασο πρὸ μέθες. 

Evita sobre todo as reunións onde haxa bebidas, apártate delas antes da embria-
guez. 

Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων 
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δόγματα. 

O que turba aos homes non son os sucesos, senón as opinións acerca dos sucesos. 

Γνῶθι σεαυτὸν καὶ Μηδὲν ἄγαν. 

Coñécete a ti mesmo, e Nada en exceso. 

4. Anexo 
Listaxe das abreviaturas 

As abreviaturas utilizadas nas análises sintácticas correspóndense coa seguintes función: 

– (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. 

– (CCΑ): complemento circunstancial de afirmación. 

– (CCIn): complemento circunstancial de instrumento. 

– (CCFin): complemento circunstancial de finalidade. 

– (VOC): vocativo. 
– (NEX): nexo. 
– (part): partícula. 


