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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Latín I forma parte das materias propias da modalidade do bacharelato de 
humanidades. O estudo da lingua latina constitúe a base fundamental para a comprensión 
das nosas linguas románicas (galego e castelán), así como das outras linguas de orixe ro-
mance. O coñecemento do latín como lingua raíz do galego axúdanos a coñecer mellor o 
seu léxico, a súa sintaxe, a súa ortografía.  

Ademais da lingua dos romanos, deles herdamos a cultura grecolatina. O latín é moito 
máis cunha lingua das clasificadas como mortas, xa que a través dela os nosos antepasa-
dos nos transmitiron todo o seu universo cultural, o seu pensamento, a súa literatura e os 
seus mitos. Sobre esta lingua aséntase a forma actual de sermos, de xeito que coñecer me-
llor e máis profundamente a cultura grecolatina é unha excelente vía de coñecérmonos a 
nós mesmos. 

O latín deixou de ser utilizada como lingua de uso cotián en determinado momento da 
historia, pero seguiu a ser a lingua de cultura de todo o occidente europeo ata a Idade 
Contemporánea, escribindo nela grandes científicos e pensadores como Nicolás Copérni-
co, Isaac Newton ou René Descartes. Este uso no eido científico conservouse ate os nosos 
tempos, xa que con elementos latinos e gregos se crearon, e séguense a crear, case todos 
os neoloxismos que constitúen o corpus da terminoloxía científica e técnica, sempre en 
continuo crecemento. 

Ademais, sen sermos necesariamente conscientes, utilizamos innumerables expresións 
latinas que sobreviviron practicamente intactas ao longo dos séculos, coma: axenda, currí-
culo, lapsus, ad hoc, sine die, honoris causa, statu quo, mens sana in corpore sano, entre 
outras tantas, e das que convén coñecer a súa orixe e os eu sentido primixenio. 

É salientable, por último, a utilidade do estudo da gramática latina e da práctica na tra-
dución de textos latinos como unha auténtica ximnasia mental, xa que axuda a reforzar a 
memoria, o razoamento indutivo e dedutivo, e a capacidade de asimilar esquemas gramati-
cais semellantes pero distintos aos das nosas linguas, que nos achegará unha maior facili-
dade e práctica á hora de enfrontarnos á aprendizaxe dunha nova lingua estranxeira. 

Polo tanto, neste curso de 1ª de bacharelato de Latín I exercitarémonos en: 

� Coñecer os aspectos fundamentais da lingua latina, tanto no plano gramatical (morfolo-
xía e sintaxe) coma no léxico. 

� Recoñecer a relación existente entre o vocabulario latino e o galego, e a decatármonos 
da permanencia do léxico latino no dicionario galego actual, tanto no nivel coloquial, 
coma nos niveis culto ou científico e técnico. 

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

� Asimilar e recoñecer os aspectos culturais (os costumes e rituais, as formas de vida e de 
relación) máis salientables da civilización grecolatina da que somos herdeiros e conti-
nuadores. 

� Valorar e coñecer o patrimonio artístico latino (urbanismo, arquitectura, literatura) que 
chegou ata nós para podelo manter coma legado dos nosos antepasados. 

� Analizar e valorar criticamente aqueles costumes e formas de organización política e 
social romanas que foron superadas nos nosos días (escravismo, situación da muller e 
da infancia, imperialismo e belicismo, etcétera) 
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Libro de texto 

O libro de texto elixido é Latín I da editorial Edebé, editado en Barcelona no ano 2008. 
Autores: Javier Yáñez Such, Mª José Espuña Ferrer e Mª Teresa Torroja Mateu. 
ISBN: 978-84-236-7122-9 
Esta materia precisa o manexo imprescindible dun dicionario. O máis recomendable é o 

Diccionario latino-español español-latino da editorial VOX. 
Autores: varios autores, prólogo de Vicente García de Diego. 
ISBN: 978-7153-596-2 

Distribución temporal das unidades 

O noso libro de texto distribúe a materia en dezaoito unidades denominadas e numeradas 
ao xeito latino. Desenvolveranse polo tanto seis unidades en cada unha das tres avalia-
cións nas que se divide o curso. 

Cada avaliación, á súa vez, componse aproximadamente de cinco períodos quincenais, 
en cada un dos cales disporemos de dúas sesións lectivas presenciais obrigatorias, e unha 
sesión de titoría de orientación. 

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

1ª quincena 
I Unitas 
II Unitas 

2ª quincena III Unitas 

3ª quincena IV Unitas 

4ª quincena V Unitas 

1ª avaliación 

5ª quincena VI Unitas 

6ª quincena 
VII Unitas 
VIII Unitas 

7ª quincena IX Unitas 

8ª quincena X Unitas 

9ª quincena XI Unitas 

2ª avaliación 

10ª quincena XII Unitas 

11ª quincena XIII Unitas 

12ª quincena 
XIV Unitas 
XV Unitas 

13ª quincena XVI Unitas 

14ª quincena XVII Unitas 

3ª avaliación 

15ª quincena XVIII Unitas 

Metodoloxía de estudo 

A metodoloxía de estudo do latín 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 latina non é a de falala, senón a de saber interpretar textos escritos. 

Cómpre ter en conta, pois, as seguintes recomendacións: 

� En canto á gramática latina, nunha primeira fase haberá que facer o esforzo de memori-
zar os paradigmas, ou cadros de desinencias, das declinacións e conxugacións verbais. 
Ese labor memorístico poderá dar paso paulatinamente a un traballo de maior razoa-
mento, xa que o latín, como calquera outra lingua, é un ente orgánico, con todos os seus 
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elementos relacionados entre si, e resultará máis fácil de estudar buscando e analizando 
as concomitancias e diferenzas entre declinacións. É fundamental asentar paso a paso 
cada unha deses apartados para que non se acumulen baleiros, xa que non será posible 
avanzar correctamente nunha nova unidade, se non se ten suficientemente dominadas 
as precedentes. Para o estudo e práctica da morfoloxía latina non só contamos coa bate-
ría de exercicios no libro de texto, senón que tamén contamos con interesantes recursos 
en internet (exercicios interactivos, hot potatoes) que facilitarán este labor. 
Tamén será preciso ir memorizando un vocabulario latino básico, para non ter que 

acudir constantemente á consulta do dicionario. Ao principio convirá reter na memoria 
as breves listas de palabras novas que cada unidade do libro resalta como primordiais. 
Mais, aos poucos, o léxico de uso máis frecuente repetirase unidade tras unidade e será 
fácil de lembrar, sempre que tratemos de analizar a súa relación coas nosas linguas ro-
mances. Todas as unidades contan cunha sección en que se explica a evolución das pa-
labras latinas ata chegar a súa forma actual castelá. Comprender estes mecanismos axu-
dará moito a reter a máxima cantidade de léxico latino. 

Para abordar a compresión de textos latinos, a súa tradución e retroversión (escribilos 
en latín) haberá que exercitarse no razoamento morfosintáctico, xa que para comprender 
as construcións oracionais latinas cómpre dominar previamente unhas nocións básicas 
da sintaxe das nosas propias linguas romances (galego e castelán). Para iso 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 da 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 docente. 

� En canto aos contidos relacionados coa historia de Roma, da civilización e da cultura 
romanas, os métodos de estudo compártense con materias de humanidades coma a His-
toria. A elaboración de esquemas, mapas conceptuais e resumos dos distintos apartados 
que desenvolve cada unidade permitirán sempre que dispoñamos dunha visión de con-
xunto do tema tratado. 
En relación con cuestións de xeografía histórica, coma poden ser a expansión do Im-

perio Romano, ou a romanización da península Ibérica, será preciso elaborar e traballar 
mapas mudos, partindo sempre dunha base suficientemente sólida en xeografía de Eu-
ropa e de España. 

Cabe engadir este apartado ofrecendo tres últimos consellos aplicables ao estudo de cal-
quera materia do bacharelato semipresencial: 

� Tanto no que ten que ver coa cultura clásica como coa gramática latina, pero en espe-
cial neste último caso, convén ter en conta que serán imprescindibles a asimilación pro-
gresiva dos contidos. 

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

� Esta materia, Latín I, 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 realización de exercicios. Se partimos do feito de que 
no bacharelato semipresencial contamos cunha sesión lectiva semanal e unha titoría de 
orientación quincenal, o alumnado deste bacharelato, para obter uns bos resultados en 
latín debería dedicarlle ao estudo e preparación da materia entre dúas e catro horas se-
manais, sempre en función das capacidades persoais de cada un e das circunstancias 
persoais de dispoñibilidade horaria. 
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Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade do libro ábrese cunha listaxe de obxectivos a alcanzar, que están ligados aos 
criterios de avaliación que o docente da materia vai esixir ao seu alumnado. É dicir, o 
alumnado que domine aquelas tarefas que veñen enunciadas nos criterios de avaliación de 
cada unidade terá constancia de que superou positivamente o seu estudo. 

Na segunda páxina exponse un esquema dos contidos que aborda a unidade, e unha se-
rie breve de actividades destinadas a activar os coñecementos previos acerca dos meca-
nismos das nosas propias linguas para podelos aplicar logo á compresión da gramática la-
tina. 

Os contidos da unidade desenvólvense despois agrupados en torno a tres grandes eixos: 

� Lingua latina, onde se traballa a morfoloxía e a sintaxe do latín. Primeiro se traballan 
de forma parcial explicando cuestións morfolóxicas e sintácticas en cadanseu apartado, 
e incorporando actividades de dificultade progresiva. Finalmente, en dúas follas conse-
cutivas, ofrécense actividades que aglutinan todas as anteriores e que están enfocadas á 
tradución e composición de textos. Este apartado incorpora exemplos resoltos de análi-
se morfosintáctica e de composición, de grandísima utilidade para o alumnado semipre-
sencial, xa que lle serve de pauta para realizar a continuación outros textos e oracións 
que seguen ese mesmo modelo. Ademais estas páxinas incorporan nas marxes o voca-
bulario necesario para desenvolver estas actividades. 

� Evolución da lingua: por unha banda atopamos contidos que explican a evolución da 
lingua latina para dar lugar ás linguas romances, e, por outra, ofrécesenos un estudo 
acerca do nacemento e evolución da lingua castelá até a actualidade, por tratarse o libro 
dun texto editado en castelán. Para estudarmos o proceso similar no caso da lingua ga-
lega acudiremos ao anexo que acompaña esta mesma guía. As actividades sobre léxico 
e semántica deste apartado pretenden que o alumnado enriqueza o seu vocabulario ad-
quirindo novos termos cultos, semicultos ou patrimoniais. 

� Marco cultural, no que se presentan os diversos aspectos máis salientables da cultura e 
civilización romanas, dende a fundación de Roma até a caída e desintegración do Impe-
rio , analizando as súas formas e organización política e social, os seus costumes e vida 
cotiá, incidindo sobre todo naqueles aspectos que sobreviviron e chegaron a nós mes-
mos coas adaptacións imprescindibles aos novos tempos. 

A última parte da unidade péchase con tres apartados: 

� Curiosidades, que aborda aspectos, anécdotas, frases, ou costumes da cultura e vida 
cotiá latinas, que axudan a recordar mellor os contidos expostos no apartado preceden-
te. 

� Agora practica, que presenta unha serie de actividades de aplicación inmediata para 
exercitar os aspectos básicos tratados na unidade, sempre partindo dun texto latino real, 
que en ocasións pode estar adaptado ao nivel de lingua que nese momento poida ter o 
alumnado. 

� Avaliación, que inclúe unha batería de actividades que recapitulan todos os contidos 
abordados na unidade. Os primeiros exercicios rotulados con números sobre cor verde 
oliva desenvolven competencias en gramática latina. Os rotulados con número sobre 
cor laranxa, os contidos de evolución da lingua. E os últimos rotulados con número so-
bre fondo marrón, os relacionados co apartado de cultura clásica. 

Cómpre avanzar xa aquí, que estes dous grupos de exercicios (agora practica e avalia-
ción) serán os que en cada unidade se propoñan dende esta guía como exercicios de autoa-
valiación, en tanto que o resto de actividades da unidade desenvolveranse nas titorías lec-
tivas e de orientación. 
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As titorías lectivas e de orientación 

A materia de Latín I, 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 de asistencia non 
obrigatoria, de periodicidade quincenal, para que nela o alumnado poida resolver as dúbi-
das que lle puidesen xurdir no seu labor individual de estudo e preparación da materia e 
realización das actividades. 

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. 

A estrutura das unidades do libro, que foi explicada no apartado anterior, facilita que o 
traballo poida ser distribuído neses tempos do seguinte xeito: 

� Na primeira titoría lectiva abordarase a explicación da parte de lingua latina da unida-
de. A limitación do tempo obrigará a que o docente incida nas cuestións máis compli-
cadas e resalte os aspectos máis importantes, sen a posibilidade de deterse nunha expli-
cación demorada.  

� Na segunda titoría lectiva explicaranse os restantes apartados da unidade (evolución da 
lingua e marco cultural). De novo, primarase a concisión por parte do docente, ofre-
cendo as indicacións precisas para que o alumnado poida completar por si mesmo o es-
tudo destas seccións da unidade. No tempo que reste da explicación, realizaranse os 
exercicios que propón o libro nestes apartados, ou mesmo, os do apartado de lingua 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 e 
cuestionar preguntas. Pero resaltemos que a esencia desta sesión de titoría de orienta-
ción é a de realizar as prácticas precisas para que o alumnado asimile o mellor e máis 
facilmente posible a información da unidade. 
Nesta titoría poderanse desenvolver actividades que quedaran sen resolver nas titorí-

as lectivas, sempre ao criterio do docente, ou ben poderanse corrixir actividades que o 
docente solicitase previamente ao alumnado como traballo individual fóra das aulas. 

Sería moi recomendable que antes desta titoría de orientación, o alumnado tivese rea-
lizado xa as actividades de autoavaliación propostas en cada unidade desta guía e resol-
tas nas solucións finais, de modo que poida consultar ao docente as dúbidas que lle xur-
dan no proceso de realización destas actividades. 

Lecturas recomendadas 

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

� Lingua latina: 
– O caderniño de morfoloxía anexo ao dicionario recomendado no segundo aparta-

do desta introdución é moi útil para consultar as dúbidas puntuais que poidan 
xurdir en canto á morfosintaxe latina. 

– Xunto a este, existe un breve manual de práctica de tradución moi recomendable: 
Guía para traducir latín, de Luis Inclán, na editorial Octaedro, ISBN 84-8063-
176-7 
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� Cultura e civilización romanas: neste apartado suxeriremos un pequeno grupo de li-
bros de peto que resultan adecuados para ampliar os coñecementos sobre estes aspectos 
do programa de xeito agradable e lúdico: 

– Así vivían los romanos, de J. Espinós, P. Maripa, D. Sánchez & M. Vilar, na edi-
torial Anaya, ISBN 978-84-207-3367-8. 

– Civilización romana, de Pierre Grimal, na editorial Paidós Ibérica, ISBN 978-84-
4931-989-1. 

– Roma y su imperio, de Carmen Codoñer & Carlos Fernández-Corte, na editorial 
Anaya, ISBN 978-84-207-4015-7. 

– Historia de Roma, de Indro Montanelli, na editorial Planeta, ISBN 978-84-0808-
343-6. 

– Julio César, de Jehne Martin, na editorial Acento, ISBN 978-84-483-0557-4. 
– Augusto, de Werner Eck, na editorial Acento, ISBN 84-483-0559-0. 
– Mitos romanos, de Jane Gardner, na editorial Akal, ISBN 978-84-460-0475-5. 
– Os deuses do Olimpo (Mitoloxía clásica en Galiza nª 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 nª 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 nª 3) de Matilde de Cal & Jose Manuel 
Bértolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-17-4. 

– Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, de François Sautereau, na editorial 
Anaya, ISBN 978-84-667-1321-4. 

– Héroes de Roma en la Antigüedad, de Jean-Pierre Andrevon, na editorial Anaya, 
ISBN 978-84-667-2709-9 

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://extremaduraclasica.com/ 
– http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm 
– http://www.aulafacil.com/Latin/Lecciones/Temario.htm 
– http://www.aulafacil.com/Latin2/Lecciones/Temario.htm 
– http://perso.wanadoo.es/juagru/curso/curso.html# 
– http://www.dearqueologia.com/roma_articulos.htm 
– http://www.supercable.es/~jaimemorente/index.htm 
– http://www.tarraconensis.com/ 



Páxina 12 de 99 

 

2. Unidade 1 
Criterios de avaliación 

� Identificar os signos do alfabeto latino en comparación co alfabeto castelán e galego, 
así como explicar a súa orixe, e coñecer as regras básicas da pronuncia latina.  

� Comprender o concepto de lingua flexiva e  o concepto de caso e relacionar os casos 
latinos coas súas funcións sintácticas correspondentes. 

� Coñecer os conceptos de familia lingüística e de lingua indoeuropea, e establecer o 
marco lingüístico románico, definindo o lugar das linguas galega e castelá dentro deste. 

� Coñecer a hipótese histórica sobre a fundación de Roma, e a súa versión lendaria. 

Suxestións para o estudo 

Partimos dun abecedario que é moi semellante ao galego, salvo polo dobre uso do i e o 
u latinos, que poden ter tanto un valor vocálico coma consonántico. Por iso cómpre fixár-
monos no valor fonético do v equivalente ao u semiconsonántico. 

En canto á parte de morfoloxía conviría repasar os conceptos básicos de categoría gra-
matical (xénero, número, persoa, tempo, modo e voz) nas nosas linguas románicas, xa que 
o latín engade unha nova, o caso, que debemos poñer especial interese en comprender, por 
ser a máis nova, e ser fundamental para poder abordar o concepto de declinación nas uni-
dades seguintes. 

A elaboración de mapas mudos sobre xeografía lingüística europea, e de esquemas ar-
bóreos das filiacións lingüísticas axudará a rexistrar mentalmente esa información. 

Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de autoavaliación desta primeira unidade: 

� As recollidas no apartado agora practica, da páxina 22, A, B e C. 

� As dez actividades que aparecen na páxina 23 baixo o rótulo de avaliación. 

Actividades de titoría 

As actividades que serán desenvolvidas nas titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 7.  

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 11; e actividades 4, 5 e 6 da páxina 15. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 da páxina 19. 



Páxina 13 de 99 

 

 

3. Unidade 2 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer a que declinación pertence un substantivo en función da súa forma de xeniti-
vo singular e identificar as funcións que pode desempeñar o caso nominativo. 

� Coñecer as formas da 1ª  declinación latina e as súas características gramaticais. 

� Establecer o cadro xeral das conxugacións latinas e o método de enunciación  do verbo 
e conxugar os seis tempos do modo indicativo da 1ª conxugación e do verbo sum. 

� Clasificar unha oración como predicativa ou copulativa segundo a súa estrutura inter-
na. 

� Comprender o concepto de substrato lingüístico, e os principais pobos prerromanos. 

� Coñecer a organización política, social e económica da monarquía romana. 

Suxestións para o estudo 

Convén memorizar as desinencias de xenitivo singular das cinco declinacións, que nos 
permitirán identificar cada substantivo como pertencente a unha declinación determinada. 

Tamén convén practicar a declinación de distintos substantivos da 1ª declinación po-
ñendo especial coidado en identificar a súa raíz a partir sempre da forma de xenitivo singu-
lar á que se lle extrae a súa desinencia propia en –ae. Este traballo repetitivo permitiranos 
reter na memoria o paradigma de desinencias desta 1ª declinación. 

Tamén analizar e conxugar distintos verbos da 1ª conxugación para poder identificar  as 
distintas desinencias verbais que compoñen cada un dos seus tempos. En canto ao verbo 
sum, o máis práctico será estudalo en comparanza ao verbo “ser” en galego. 

En canto á sintaxe, convén incidir na concordancia entre o suxeito e  o predicado. 
Para organizar a información respecto das linguas de substrato, e da monarquía roma-

na, será recomendable elaborar cadanseu esquema exhaustivo. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As da páxina 38, no apartado agora practica, coas letras A, B, C e D. 

� As dez actividades expostas na páxina 39 como propostas de avaliación. 

Actividades de titoría 

Nas titorías lectivas e de orientación traballaranse estas actividades: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 25. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 29; actividade 4 da páxina 30; actividades 
5, 6, 7, 8 e 9 da páxina 31; e actividades 10 e 11 da páxina 33.. 

� Evolución da lingua: actividade 1 da páxina 35. 
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4. Unidade 3 
Criterios de avaliación 

� Identificar formas declinadas da 2ª declinación, de nominativo en –us, –er, –ir e –um. 

� Recoñecer as formas declinadas dos adxectivos da 1ª clase e declinar grupos nominais 
con atención á concordancia de nomes e adxectivos.  

� Conxugar e analizar as formas do modo indicativo da 2ª conxugación latina. 

� Recoñecer na análise sintáctica os principais complementos do suxeito e predicado. 

� Comprender a evolución das vogais tónicas, e que é cultismo, semicultismo ou palabra 
patrimonial. 

� Informarse sobre as institucións políticas e a organización social da República romana. 

Suxestións para o estudo 

Cómpre interiorizar os paradigmas da 2ª declinación establecendo concomitancias entre 
esta e a 1ª declinación, e recoñecendo as diferenzas e semellanzas que gardan entre si a 
declinación de substantivos masculinos e neutros. 

As palabras neutras presentan certas peculiaridades, como son: que os seus tres primei-
ros casos (nominativo, vocativo e acusativo) ofrecen sempre idéntica formas, e que estes 
mesmo casos sempre rematan en –a en calquera das declinación. 

Non deberemos sorprendernos que certas palabras con raíz rematada en i poidan pre-
sentar en certos casos dous i seguidos. Por exemplo, nos dativo e ablativo plural de gla-
dium (espada) que sería gladiis. 

Deberase prestar moita atención ao feito de que a concordancia entre un substantivo e 
un adxectivo que o acompañe vén determinada polo seu xénero, de modo que pode darse o 
caso de que se declinen por diferentes declinacións. 

En canto á sintaxe, convirá facer un repaso dos conceptos adquiridos en cursos anterio-
res acerca das funcións básicas da oración simple: suxeito, predicado, complemento direc-
to, indirecto, predicativo..., etcétera, para a súa aplicación ao caso latino. 

Será útil realizar un esquema das institucións políticas da República, e comparar as cla-
ses sociais republicanas coas anteriores monárquicas. 

Actividades de autoavaliación 

Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 56, coas letras A, B e C. 

� O apartado de avaliación da páxina 57,  numerados do exercicio 1 ao 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 41. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 43; actividades 4 e 5 da páxina 45. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páxinas 50 e 51. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 das páxinas 52 e 53. 
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5. Unidade 4 
Criterios de avaliación 

� Identificar formas declinadas da 3ª declinación de tema en consoante. 

� Conxugar e analizar as formas do modo indicativo da 3ª conxugación latina. 

� Recoñecer na análise sintáctica os complementos predicativos de suxeito e de comple-
mento directo, aplicando as regras de concordancia precisas en xénero, número e caso. 

� Coñecer e aplicar na tradución dos textos os usos básicos do caso xenitivo. 

� Observar a evolución das vogais átonas latinas ao romance, e incorporar léxico median-
te o recoñecemento de cultismos e de étimos de orixe grega.  

� Coñecer o proceso de expansión da cidade de Roma dende a súa época monárquica e 
durante a República, e o deterioro do sistema republicano até chegar ás guerras civís. 

Suxestións para o estudo 

Hai que poñer especial atención en comprender a diferenza entre palabras parisílabas e 
imparisílabas, e en extraer a raíz ou lexema destes substantivos a partir do seu xenitivo 
singular, xa que as formas de nominativo poden resultar confusas. 

E resultaría moi útil reparar con coidado nas diferenzas que presentan as formas de in-
dicativo dos tempos da 3ª conxugación latina, en especial, o modo tan distinto de conxu-
garse o futuro imperfecto respecto das conxugacións anteriormente estudadas. 

Haberá que observar as diversas funcións do xenitivo en relación ao tipo de palabra que 
acompañe, e a posición que ocupa na oración respecto á palabra que complementa. 

Será de moita utilidade revisar o modelo de análise morfosintáctica que presenta o 
exemplo resolto da páxina 66 do libro, para aplicalo ás traducións  propostas. 

Cumprirá apoiar o estudo do apartado de Historia de Roma cun atlas histórico que per-
mita visualizar as fases de expansión de Roma, e os seus conflitos bélicos con Cartago.   

Actividades de autoavaliación 

Realizaranse como actividades de autoavaliación as que aparecen: 

�  Na sección agora practica da páxina 72 coas letras A, B, C e D. 

� Na sección final da unidade, avaliación, na páxina 73, numerados do 1 ao 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 59. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 61; actividades 4, 5 e 6 da páxina 63; e 
actividades 7 e 8 da páxina 65. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das páxinas 66 e 67. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 68 e 69. 
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6. Unidade 5 
Criterios de avaliación 

� Identificar formas declinadas da 3ª declinación de tema en -i. 

� Conxugar e analizar formas do modo indicativo da 3ª mixta e da 4ª conxugacións. 

� Recoñecer na análise sintáctica os significados dos complementos circunstanciais 

� Coñecer e aplicar na interpretación e tradución dos textos os usos básicos do caso dati-
vo e ablativo, en especial, o uso particular do dativo posesivo. 

� Observar a evolución das consoantes iniciais, intervocálicas e finais ao romance. 

� Comprender o proceso histórico de xestación, evolución e decadencia do Imperio ro-
mano coma entidade política que dominou todo o Mediterráneo durante cinco séculos. 

Suxestións para o estudo 

Recomendamos comparar os cadros desinenciais dos substantivos con tema en conso-
ante e os de tema en –i, salientando dous casos: ablativo singular e xenitivo plural. 

Os adxectivos da 3ª declinación enúncianse cunha terminación, con dúas ou con tres; 
pero a maior parte deles utilizan como modelo os substantivos parisílabos neutros. 

Respecto ás conxugacións mixta e 4ª, o máis proveitoso será estudalas en comparación 
coa 3ª conxugación, xa que diferéncianse entre si basicamente na presenza de distintos ti-
pos de vogais de apoio (-i/u-) ou vogal temática –i–. 

A construción sum+dativo con valor posesivo enfróntanos á primeira estrutura sintácti-
ca exclusivamente latina, sen parangón nas nosas linguas romances. 

No apartado de tema dedicado a evolución da lingua e de Historia de Roma será de 
moita utilidade facer cadanseu esquema, ou mapa conceptual cos principais datos. 

Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de autoavaliación desta quinta unidade: 

� Os exercicios do apartado agora practica da páxina 88, coas letras A e B. 

� O dez exercicios do apartado de avaliación da páxina 89. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 75. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 77; actividades 3 e 4 da páxina 79; e activi-
dades 5 e 6 da páxina 81. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 82 e 83. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 da páxina 85. 
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7. Unidade 6 
Criterios de avaliación 

� Identificar formas declinadas das declinacións restantes: 4ª e 5ª declinacións. 

� Identificar as formas declinadas dos numerais cardinais e ordinais, e comprender o sis-
tema de numeración romana mediante letras con valores numéricos. 

� Recoñecer as formas do imperativo de presente das catro conxugacións e comprender o 
seu valor modal, así coma os usos básicos do caso vocativo. 

� Explicar a evolución de determinados grupos consonánticos dende a súa forma orixinal 
latina á das linguas romances, partindo de exemplos e exercicios. 

� Coñecer o proceso de conquista da península Ibérica, as súas sucesivas divisións terri-
toriais, e o proceso de romanización que sufriron os pobos prerromanos. 

Suxestións para o estudo 

Sería moi práctico asimilar a 4ª e a 5ª declinacións establecendo paralelismos e diferen-
zas coas declinacións anteriores, en especial coas 1ª e 2ª. 

Na listaxe de numerais cardinais e ordinais, haberá que poñer especial atención no mo-
do de expresarse os números dezaoito e dezanove, restándolle o seu valor ao vinte. 

As declinacións dos tres primeiros numerais, e mais do mil, utilizan os modelos das 1ª, 
2ª e 3ª declinacións: o un só en singular, e os outros tres sempre en plural. 

Convirá ampliar o esquema elaborado na unidade anterior cos resultados romances dos 
grupos consonánticos latinos que presenta esta unidade. 

Mediante a elaboración dun esquema cronolóxico e co apoio de mapas será máis facti-
ble a asimilación do proceso histórico de conquista e romanización da península Ibérica. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As da páxina 104, no apartado agora practica, coa letras A e B. 

� As dez actividades expostas na páxina 105 como propostas de avaliación. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 91. 

� Lingua latina: actividade 1 da páxina 93; actividades 2, 3 e 4 da páxina 95; actividades 
5 e 6 da páxina 96; e actividades 7 e 8 da páxina 97. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 98 e 99. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das páxinas 100 e 101. 
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8. Unidade 7 
Criterios de avaliación 

� Clasificar e comprender as funcións referencial ou deíctica dos pronomes latinos. 

� Identificar as formas declinadas dos pronomes persoal, reflexivo e posesivos. 

� Introducir no caso adecuado nas oracións os pronomes ofrecidos en castelán e galego.  

� Recoñecer a pegada léxica que os pobos visigóticos deixaron nas nosas linguas roman-
ces tras a desintegración do Imperio Romano. 

� Observar a evolución sufrida polas formas pronominais latinas até as formas romances. 

� Coñecer a estrutura e organización do exército romano, e o seu léxico asociado. 

Suxestións para o estudo 

Nesta primeira quincena da 2ª avaliación é preciso abordar conxuntamente as unidades sé-
tima e oitava, que explican gran parte do sistema pronominal latino. 

Cómpre establecer con claridade os usos e funcións de cada un dos pronomes latinos, 
xa que algúns deles se corresponden cos romances (os pronomes persoais, ou os posesi-
vos), pero hai outros especificamente latinos (o anafórico, ou os de identidade). 

En canto á súa declinación, na maior parte dos casos seguen a declinación dos adxecti-
vos da 1ª clase (con tres terminacións seguindo a 1ª e a 2ª declinacións), pero presentando 
formas distintas nos casos xenitivo e dativo singulares. 

Para completar a preparación da unidade, será útil realizar un esquema de cada un dos 
apartados restantes (evolución da lingua e marco cultural). 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 118, coas letras A, B, C, E, F e G. 

� O apartado de avaliación da páxina 119, cos exercicios numerados do 1 ao 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1 e 2 da páxina 107. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 109; actividade 3 da páxina 110 e activida-
des 4, 5, e 6 da páxina 107. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 112 e 113. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 das páxinas 114 e 115. 
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9. Unidade 8 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer as formas dos pronomes demostrativos, do pronome anafórico is, ea, id e 
dos pronomes de identidade, e comprender os seus significados e as súas funcións den-
tro da oración. 

� Comprender o dobre uso coma determinantes, dos pronomes demostrativos e de identi-
dade, gardando a concordancia precisa co substantivo ao que acompañen. 

� Examinar a reestruturación que sufriron os valores dos pronomes demostrativos latinos 
no seu paso ata as linguas romances. 

� Aprender o nome e as características fundamentais dos principais deuses do panteón 
romano, e os trazos definitorios dos rituais da relixión romana. 

Suxestións para o estudo 

O xeito máis produtivo de aprender as declinacións é comparándoos coas anteriores, xa 
que teñen características semellantes: declínanse seguindo en parte os adxectivos da 1ª 
clase, e coa única peculiaridade dos xenitivo e dativo singulares. 

É moi importante non confundir nas traducións o pronome demostrativo iste, ista, is-
tud¸ que significa en latín “ese, esa, iso”, co noso “este, esta , isto” que en latín equivale ao 
hic, haec, hoc.  

Sería de grande utilidade realizar unha ficha coas características principais de cada un 
dos deuses, sinalando as relacións entre eles (de filiación ou de enlaces maritais), e fichas 
dos ritos e colexios sacerdotais fundamentais. Suxerimos as seguintes páxinas web: 

http://www.canariastelecom.com/personales/fernandorubio/ 
http://www.culturageneral.net/Humanidades/Mitologia/Mitologia_Romana/ 
http://www.apocatastasis.com/mitologia-griega-romana.php#doce 
http://elavion.iespana.es/mitologia_griega_y_romana.htm 

Actividades de autoavaliación 

As actividades que suxerimos nesta unidade son: 

� O apartado agora practica da páxina 134, coas letras A, B, C, D e E. 

� O apartado de avaliación da páxina 135, cos exercicios numerados do 1 ao 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 121. 

� Lingua latina: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 123; e actividades 6, 7, 8, 9 e 10 da 
páxina 125. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 126 e 127. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páxinas 128 e 129. 
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10. Unidade 9 
Criterios de avaliación 

� Coñecer a estrutura sintáctica dos complementos circunstanciais de lugar “onde” e “a 
onde”, “por onde” e “en onde” e distinguilos en oracións. 

� Coñecer a estrutura sintáctica dos complementos circunstanciais de tempo “cando” e as 
súas variantes. 

� Recoñecer o valor e o significado das principais preposicións latinas en función do caso 
que introduzan. 

� Identificar no léxico galego e castelán vocábulos actuais procedentes da lingua falada 
polos árabes que permaneceron na península Ibérica durante oito séculos. 

� Comprender os principais rituais funerarios romanos e o seu conxunto de crenzas rela-
cionadas coa morte. 

Suxestións para o estudo 

Convirá atopar as principais diferenzas de significado que presentan certas preposicións 
latinas respecto ao valor que teñen hoxe en día en galego ou castelán, para que isto nos 
sirva para fixalas na memoria coma excepcións a ter en conta. 

En canto ao acerbo léxico herdado dos árabes del Al-Ándalus convén facer un cadro 
xeral onde figuren reflectidos os principais campos semánticos nos que deixaron pegada, 
ampliando parte dese vocabulario que achega o libro mediante consulta individual. 

Unha lectura atenta e a elaboración dun resumo bastará para asimilar a información que 
a unidade nos achega acerca das crenzas romanas en torno á morte e ao máis alá. Existe 
información complementaria nestas páxinas web: 

http://www.imperivm.org/articulos/ritos-funerarios.html 
http://www.tarraconensis.com/ritosfunerarios/EL%20MUNDO%20FUNERARIO%20

ROMANO.htm 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As da páxina 148, no apartado agora practica, letras A, B, C, D, E e F. 

� As nove  actividades expostas na páxina 149 como propostas de avaliación. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 137. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 139; e actividades 3 e 4 da páxina 141. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2 e 3 das páxinas 142 e 143. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 144 e 145. 
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11. Unidade 10 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer a morfoloxía do infinitivo, identificar as súas formas de presente, pasado e 
futuro activo, e definir a súa sintaxe en función nominal ou concertada. 

� Recoñecer a morfoloxía do participio, identificar as súas formas de presente, e definir a 
súa sintaxe como participio concertado.  

� Analizar e traducir oracións con construcións de infinitivo e de participio concertado.  

� Conxugar o modo indicativo dos verbos irregulares: eo, fero, volo e possum. 

� Coñecer os cambios sufridos na evolución dos participios de presente activo latinos. 

� Informarse sobre a organización familiar romana e o seu sistema educativo. 

Suxestións para o estudo 

O infinitivo é a primeira das formas nominais que corresponde estudar, e presenta tres 
formas temporais distintas: presente, pasado e futuro na voz activa. A forma máis similar 
ás nosas romances é a de presente. En castelán temos a forma composta para indicar que a 
acción verbal en infinitivo está rematada, ou é perfecta (haber hecho) pero en galego non 
contamos con formas compostas, polo que haberá que traducilo por unha perífrase verbal 
perfectiva (ter feito) O infinitivo de futuro non ten equivalente nas linguas romances, e 
debe ser traducido por unha perífrase verbal incoativa (ir facer) 

O tipo de construción sintáctica de participio que se explica  neste tema é a do partici-
pio concertado, na que o participio, grazas a súa dobre natureza verbal e adxectiva, vai 
acompañando a un substantivo co que debe concordar/concertar en xénero, número e caso. 
A tradución desta construción non pode ser literal, e acostuma corresponderse en romance 
cunha oración subordinada adxectiva ou de relativo, introducida polo pronome relativo 
que, que non figura no texto latino orixinal. 

O apartado da unidade acerca do marco cultural romano trata un tema de fácil estudo 
sempre que se apoie este mediante da elaboración dun esquema ou resumo.   

Actividades de autoavaliación 

Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 164, coas letras A, B, C, D, E e F. 

� O apartado de avaliación da páxina 165, coas actividades numeradas da 1 á 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 151. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 153; actividades 4, 5 e 6 da páxina 155; e 
actividade 7 da páxina 157. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 158 e 159. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 das páxinas 160 e 161. 
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12. Unidade 11 
Criterios de avaliación 

� Conxugar as formas da voz pasiva dos tempos do tema de presente en modo indicativo. 

� Conxugar as formas do infinitivo de presente pasivo.  

� Comprender as peculiaridades dos verbos deponentes, o seu xeito de tradución, e reco-
ñecemento no dicionario. 

� Comprender a estrutura da oración en voz pasiva en latín, e o xeito de se expresar o 
complemento axente. 

� Coñecer os distintos tipos de unión conxugal en Roma, e variados aspectos da vida co-
tiá, coma a vestimenta ou a alimentación. 

Suxestións para o estudo 

O verbo latino utiliza dous métodos moi diferentes para expresar a voz pasiva. O tema 
de presente utiliza unhas desinencias de voz pasiva distintas das da voz activa. Co simple 
feito de as intercambiar, xa transformamos un tempo verbal do tema de presente de cal-
quera das conxugación, nese mesmo tempo en voz pasiva. 

A diferenza fundamental que ofrece o latín fronte ás nosas oración pasivas é que cada 
función ten que ir expresada no caso correspondente, por iso nos exercicios de transfor-
mación de voz activa a pasiva hai que ter coidado con declinar sempre os suxeitos activo e 
paciente en nominativo, e os complementos directo e  axente en acusativo e ablativo, res-
pectivamente. 

Nas traducións haberá que ter en conta que aquelas oracións latinas expresadas en voz 
pasiva nas que no apareza explícito o complemento axente, deberán ser traducidas ao gale-
go ou castelán coma pasivas reflexas. 

Convén facer un esquema dos principais testemuños escritos do castelán e do galego, e 
información acerca do matrimonio romano, do seu xeito de se vestir, calzar e alimentar. 

Actividades de autoavaliación 

Propomos como actividades de autoavaliación desta undécima unidade: 

� O apartado agora practica da páxina 178, letras A, B e C. 

� O apartado de avaliación da páxina 179, exercicios numerados do 1 ao 10. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 167. 

� Lingua latina: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 171. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 172 e 173. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 das páxinas 174 e 175. 
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13. Unidade 12 
Criterios de avaliación 

� Conxugar as formas da voz pasiva dos tempos do tema de perfecto en modo indicativo. 

� Conxugar as formas do infinitivo e do participio de perfecto pasivo. 

� Comprender a estrutura sintáctica das oracións de infinitivo non concertado. 

� Comprender a estrutura do participio absoluto, e o seu valor sintáctico nas traducións. 

� Recoñecer a evolución dos participios latinos nos participios regulares ou irregulares 
das linguas romances. 

� Coñecer as características fundamentais dos distintos tipos de vivenda romana. 

Suxestións para o estudo 

Pola súa semellanza ao noso modo de construír a voz pasiva nas linguas romances, a 
conxugación da voz pasiva do tema de perfecto en latín pode inducir a varios erros co-
múns que hai que tratar de evitar fixándose en que: 

� O participio de perfecto ha de concordar en xénero e número co suxeito paciente; o la-
tín, ademais de feminino e masculino, conta cun terceiro xénero, o neutro. 

� O tempo que adopta o verbo sum funcionando coma auxiliar ofrece dúas posibilidades, 
polo que hai que distinguir ben o xeito de conxugar a pasiva nos tempos do tema de 
presente fronte aos do tema de perfecto. 
En canto á construción de participio absoluto, cómpre fixarse ben nas características 

específicas que presenta, para diferencialo do participio concertado: 

� Dúas palabras como mínimo, un substantivo e un verbo en participio. 

� Ambas deben estar declinadas en ablativo, e concordar en xénero e número entre si. 

� Estar separadas do resto da oración por comas. 

� Na tradución ten o valor dunha oración subordinada adverbial. 
Deberemos poñer especial atención ao léxico romano sobre os tipos de vivenda. Pode-

mos consultar tamén: 
http://www.dearqueologia.com/domus01.htm 
http://www.dearqueologia.com/domus02.htm 
http://www.dearqueologia.com/domus03.htm 
http://www.dearqueologia.com/domus04.htm 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 192, coas letras A, B, C, D e E. 

� O apartado completo de avaliación da páxina 193, cos seus dez exercicios. 
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Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 181. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 183; e actividades 4 e 5 da páxina 185. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 186 e 187. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 188 e 189. 
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14. Unidade 13 
Criterios de avaliación 

� Identificar as formas declinadas dos pronomes relativo, interrogativos e indefinidos. 

� Identificar en oracións a estrutura sintáctica da oración de relativo e traducila. 

� Coñecer as características máis salientables da lingua española nos séculos de ouro. 

� Determinar os principais cambios fonéticos operados na evolución dos pronomes rela-
tivos, interrogativos e indefinidos. 

� Informarse acerca do xeito de ocupar o tempo de ocio en Roma: as termas e os xogos.  

Suxestións para o estudo 

É preciso que nos fixemos en certas formas do pronome relativo que poden resultar 
confusas, como as coincidencias que se dan entre as formas de nominativo feminino singu-
lar e plural, que á súa vez son idénticas ás de nominativo e acusativo plural neutro. 

A estrutura da oración de relativo é idéntica á das nosas linguas romances, coa diferen-
za de que o pronome relativo latino ha de estar declinado no caso que lle corresponda á 
función sintáctica que desempeñe na oración subordinada cando substitúe ao seu antece-
dente. Con este ha de concertar en xénero e número, pero non necesariamente en caso. 

Sobre a declinación do relativo declínanse tamén os pronomes interrogativos e indefi-
nidos latinos, con leves diferenzas en certos casos como os nominativos singulares mascu-
linos ou neutros. Existe un pequeno grupo que segue a declinación dos adxectivos da 1ª 
clase, salvo en dous casos con formas específicas, que son o xenitivo e o dativo singulares. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As da páxina 208, no apartado agora practica, letras A, B, C, D e E. 

� As dez actividades expostas na páxina 209 como propostas de avaliación. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 195. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 197; actividades 4, 5 e 6 da páxina 199; e 
actividades 7, 8 e 9 da páxina 201. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 203 e 204. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 das páxinas 204 e 205. 
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15. Unidade 14 
Criterios de avaliación 

� Clasificar os adverbios latinos en función do seu valor semántico e sintáctico. 

� Coñecer os métodos de derivación do adverbio a partir de adxectivos e de substantivos. 

� Coñecer certas locucións latinas con valor adverbial que se utilizan hoxe en día en con-
textos cultos do uso da lingua. 

� Familiarizarse co léxico composto por prefixos e sufixos de orixe grecolatina. 

� Estudar os métodos para o cómputo do tempo que utilizaban os romanos, e cales eran 
as súas principais festividades anuais. 

Suxestións para o estudo 

Haberá que fixarse ben no método de formación dos adverbios latinos a partir doutras 
palabras coma substantivos e adxectivos mediante a adición de sufixos, ou ben asumindo 
certos casos dun substantivo ou un adxectivo, coma o ablativo, un valor adverbial. 

En canto ao sistema do calendario romano, a parte que pode presentar maior dificultade 
é o modo de determinar o día do mes, mediante a referencia aos tres días co nome propio: 
kalendas, nonas e idus, polo que cumprirá dedicarlle especial atención a ese epígrafe do 
tema. Pódense consultar páxinas web coma estas: 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc413ap01.htm 
http://www.tarraconensis.com/vidaromana/calendario/calendario.html 
http://club.telepolis.com/latiniando/cult5.htm 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As da páxina 224, no apartado agora practica, letras A, B, C, D e E 

� As dez actividades expostas na páxina 225 como propostas de avaliación. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 211. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 213; e actividades 4 e 5 da páxina 215. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2 e 3 das páxinas 216 e 217. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 219. 
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16. Unidade 15 
Criterios de avaliación 

� Declinar os graos comparativo e superlativo regulares e irregulares dos adxectivos. 

� Coñecer a estrutura morfosintáctica das oracións con comparativos e superlativos. 

� Coñecer as características fundamentais do español falado nos séculos XVII e XIX. 

� Analizar a evolución dos comparativos e superlativos latinos cara ás linguas romances. 

� Informarse acerca das vías de comunicación e dos tipos de moeda romanos. 

Suxestións para o estudo 

O máis significativo desta unidade no eido gramatical é o tipo de construción compara-
tiva sintética latina: aquela que se expresa engadíndolle ao adxectivo os sufixos –ior, -íus. 
Haberá que fixarse ben en que a forma resultante se declina coma os adxectivos da 3ª de-
clinación que seguen o paradigma dos substantivos imparisílabos masculinos e femininos. 

A outra cuestión na que temos que incidir no estudo é as distintas maneiras que ten o 
comparativos de expresar o segundo termo da comparación e a tripla posibilidade que pre-
senta a expresión do segundo termo do superlativo relativo. 

No caso do apartado sobre o comercio e as calzadas romanas, necesitará a axuda dun 
atlas, ou de mapas alusivos ao tema que se poden atopar con facilidade na rede: 

http://www.traianvs.net/viasromanas/ 
http://www.traianvs.net/pdfs/01moreno.pdf 
http://www.tarraconensis.com/hispania/viashispania.html 

Actividades de autoavaliación 

Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 238, letras A, B, C e E. 

� O apartado de avaliación da páxina 239, cos seus exercicios numerados do 1 ao 8. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 227. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 229; e actividades 3, 4 e 5 da páxina 231. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 232 e 233. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 da páxina 235. 
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17. Unidade 16 
Criterios de avaliación 

� Identificar os temas de presente e de perfecto de subxuntivo en voz activa. 

� Identificar o presente e pretérito imperfecto de subxuntivo de verbos irregulares. 

� Clasificar os distintos tipos de oración composta por coordinación, e recoñecer as prin-
cipais conxuncións que funcionan nelas coma nexos. 

� Coñecer a evolución das principias conxuncións latinas que se conservaron do latín. 

� Coñecer os principais ludi solemnes, ou espectáculos públicos romanos, e a estrutura e 
uso dos espazos onde tiñan lugar: teatro, circo e anfiteatro. 

Suxestións para o estudo 

O modo subxuntivo ofrece menos tempos conxugables có indicativo, pero certos tem-
pos poden crear confusións con formas xa coñecidas do modo indicativo. 

Concretamente o tempo de presente de subxuntivo é facilmente confundible con formas 
de futuro de indicativo, xa que nas 3ª e 4ª declinación unicamente a partícula temporal 
modal as diferenza: un –e– no futuro de indicativo, e un –a– no presente de subxuntivo.  

O pretérito perfecto de subxuntivo e o futuro perfecto de indicativo coinciden en todas 
as súas formas agás na de 1ª persoa de singular. 

O pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo pode ser confundido coa de infinitivo de 
perfecto, xa que ambas comparten a desinencia –esse– (as desinencias persoais aparecen 
nas formas persoais do pluscuamperfecto de subxuntivo;a forma de infinitivo é invariable. 

A clasificación das oracións compostas coordinadas non é idéntica á das nosas linguas 
romances, xa que inclúe causais e ilativas (ou consecutivas), que nas gramáticas galega ou 
castelán soen clasificarse como subordinadas adverbiais impropias, ou como bipolares. 

Para estudar os edificios destinados aos espectáculos públicos convén visualizar esce-
nas de películasc omo poden ser: Ben-Hur, para o circo, e Gladiator que mostra o Coliseo.  

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación para a preparación individual deste tema son as de: 

� O apartado agora practica da páxina 254, letras A, B e C. 

� O apartado completo de avaliación da páxina 255. 

Actividades de titoría 

Durante as titorías lectivas e de orientación traballaranse as actividades seguintes: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 241. 

� Lingua latina: actividades 1 e da páxina 243; actividades 3, 4 e 5 da páxina 245; e ac-
tividades 6 e 7 da páxina 247. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 248 e 249. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 da páxina 251. 
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18. Unidade 17 
Criterios de avaliación 

� Conxugar as formas de voz pasiva do tema de presente do modo subxuntivo. 

� Comprender o concepto de subordinación e a clasificación xeral das oracións subordi-
nadas: substantivas, adxectivas ou de relativo, e adverbiais. 

� Familiarizarse coas principais conxuncións subordinantes latinas: ut, ne, quod e cum. 

� Recoñecer os principais valores das conxuncións subordinantes ut e ne. 

� Coñecer a evolución dos distintos tempos verbais latinos nas linguas romances. 

� Valorar un dos principais legados herdados dos romanos, que é o seu sistema xurídico. 

Suxestións para o estudo 

En canto á conxugación dos tempos de voz pasiva do modo subxuntivo no tema de pre-
sente, o mecanismo é similar ao do modo indicativo: trátase só de intercambiar as desi-
nencias de activa polas de pasiva. As posibles confusións entre os tempos detallados nas 
suxestións de estudo da unidade anterior son os mesmos, así que nos remitimos ao  men-
cionado nese apartado. 

Neste tema introdúcense as chamadas partículas ou conxuncións polivalentes, o que 
quere dicir que indican distintos valores subordinantes en función do modo do núcleo ver-
bal da oración subordinada, e tamén, en ocasións, do sentido do verbo que introduza a 
oración subordinada.  

No que respecta á evolución dos tempos latinos nas linguas romances, haberá que po-
ñer especial atención á formación das formas de futuro romance que nada teñen que ver 
coas súas correspondentes latinas. 

Como xa mencionamos, o dereito romano é un dos principais legados que herdamos da 
cultura latina, polo que conviría facer un exhaustivo mapa conceptual sobre o tema. 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade aparecen en: 

� O apartado agora practica da páxina 270, letras A, B, C e D. 

� O apartado de avaliación da páxina 271. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 257. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 259; actividades 4 e 5 da páxina 262; e acti-
vidades 6, 7 e 8 da páxina 263. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 264 e 265. 

� Evolución da lingua: actividades 1 e 2 da páxina 267. 
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19. Unidade 18 
Criterios de avaliación 

� Conxugar as formas de voz pasiva do tema de perfecto do modo subxuntivo. 

� Recoñecer os principais valores da conxunción subordinante cum. 

� Comprender as transformacións que son necesarias na tradución da conxunción cum no 
seu valor temporal-causal, tamén chamado cum histórico. 

� Transformar oracións con construción de cum histórico en oracións con participio ab-
soluto, cun valor semántico equivalente. 

� Comprender o concepto de estranxeirismo e a situación do español no século XX. 

� Informarse sobre as principais obras de enxeñería romana, así como sobre o urbanismo 
e das principais edificacións da cidade romana. 

Suxestións para o estudo 

En canto á conxugación dos tempos de voz pasiva do modo subxuntivo no tema de per-
fecto, o mecanismo é similar ao do modo indicativo: utilízase a perífrase verbal do partici-
pio e o verbo sum, que neste caso terá que conxugarse en subxuntivo. De novo, e como se 
explicou na unidade 12, o verbo auxiliar sum pode asumir dúas formas, das cales as máis 
frecuentes son as formas do tema de presente. 

Cómpre prestar especial atención ao uso de cum con valor temporal-causal, xa que non 
existe nas linguas romances unha estrutura sintáctica similar, e hai que facer unha serie de 
cambios á hora de adaptalo ao galego ou ao castelán nas nosas traducións. 

O libro péchase cun apartado de cultura romana dedicado ao urbanismo, aos edificios 
públicos e ás obras de enxeñería, que pode ser apoiado no seu estudo mediante a busca en 
enciclopedias de arte, ou en diferentes páxinas web, onde aparecerán fotografías e planos 
de cidades e construcións romanas, coma por exemplo: 

http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_urbano.html 
http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/278.htm 

Actividades de autoavaliación 

As actividades de autoavaliación desta derradeira unidade aparecen recollidas en: 

� O apartado agora practica da páxina 286, letras A, B e C. 

� O apartado de avaliación da páxina 287, cos seus sete exercicios. 

Actividades de titoría 

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

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 273. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 275; e actividades 3, 4 e 5 da páxina 277. 

� Tradución e composición: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 278 e 279. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 280 e 281. 
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20. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

20.1 Unidade 1 

Do apartado agora practica  na páxina 22 

� A) O texto de Tito Livio narra as vicisitudes polas que tiveron que pasar os xemelgos 
Rómulo e Remo dende a súa concepción. A súa nai Rea Silvia foi castigada; arrebatá-
ronlle os fillos, que foron botados ao río Tíber nun cesto. Sobreviven grazas á loba ca-
pitolina que lles dá de mamar. Logo o pastor Fáustulo recólleos e edúcaos. Sendo ado-
lescente Remo é capturado, e posteriormente liberado polo seu irmán Rómulo. Entón é 
cando Fáustulo lle conta a verdade a Rómulo sobre a súa orixe. Os irmáns enfrontáron-
se a Amulio para repoñer no trono a Númitor. E finalmente Rómulo funda a cidade de 
Roma. 

� B) O cadro completo sería o seguinte: 

LATÍN CASTELLANO GALLEGO CATALÁN FRANCÉS ITALIANO 

quattuor cuatro catro quatre quatre quattro 

noctem noche noite nit nuit notte 

tempus tiempo tempo temps temps tempo 

facere hacer facer fer faire fare 

patrem padre pai pare père padre 

magistrum maestro mestre mestre maître maestro 

 

� C) Podería comentarse que o significado do vocabulario que aparece nos textos latinos 
é fácil de recoñecer coa axuda da tradución, xa que o léxico que utiliza existe en galego 
coma sinónimos cultos das palabras máis convencionais que utiliza o texto en castelán, 
como por exemplo: pereat = morra, para o que existe en galego a forma “pereza” do 
verbo perecer; nescit = non sabe, do que posuímos o adxectivo “necio”; bis = dúas ve-
ces, que se utiliza coma prefixo en moitos palabras con ese valor numérico coma en 
“bisílabo”; vetat = prohibe, que nun nivel culto de galego pode expresarse con verbo 
sinónimo “vetar”. 

Do apartado avaliación  na páxina 23 

� 1) Porque Roma fundouse nunha rexión central da península Itálica que recibía o nome 
de Latium, xa que estaba habitada por pobos denominados como latinos. 

� 2) O texto di: Comeza, pequeno neno, a coñecer a túa nai polo seu sorriso. 

� 3) Este exercicio repite case toda a información do exercicio B do apartado anterior, 
salvo na segunda das columnas. Neste solicita esas palabras en portugués, unha lingua 
tan semellante ao galego, que as súas solucións só varían levemente na ortografía, e que 
serían: quatro, noite, tempo, fazer, pai, mestre. 

� 4) Indoeuropeo é un termo usado de xeito convencional para referirse a unha lingua hi-
potética falada entre o 3000 e o 2000 a. C. na Europa central, e da que derivan todas as 
ramas das distintas linguas indoeuropeas. Dicimos que é unha hipótese de traballo xa 
que non se atoparon nunca documentos escritos que demostren fisicamente a súa exis-
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tencia, pero os lingüistas chegaron a deducila mediante a comparación das semellanzas 
entre as distintas linguas da familia indoeuropea. 

� 5) Da familia xermánica poderíamos mencionar, entre outras, o inglés e o sueco. Da 
familia eslava, o ruso e o polaco, por exemplo. Das linguas célticas, o bretón e o ire-
landés. Do grupo indo-iranio, o sánscrito e o persa. E da familia de linguas bálticas as 
únicas dúas que posúe: o lituano e o letón. 

� 6) Denominamos linguas romances aquelas que derivan ou proceden da evolución do 
latín ao longo dos séculos. 

� 7) Na primeira serie sobraría o albanés, xa que as outras tres son linguas da familia 
xermánica. Na segunda serie o escocés é a única que non é unha lingua románica. Na 
terceira serie mestúranse dúas linguas eslavas: o ruso e o polaco, o grego que procede 
do grego antigo, e o lituano, que é unha lingua báltica; polo que debemos deducir que 
por unha cuestión xeográfica, ou por ser unha lingua sen “linguas irmás” debería sobrar 
o grego. Na cuarta serie sobra o euskera, xa que é unha lingua pre-indoeuropea, men-
tres que son indoeuropeas as outras tres. 

� 8) Con Anquises enxendrou un fillo a deusa Venus. Esta pariu ao heroe Eneas, que ca-
sou con Creusa e tiveron o seu fillo Iulo. Procas herda despois dunhas xeracións o trono 
deste, e a filla do seu fillo Amulio foi Rea Silvia que, enganada polo deus Marte, pariu 
os seus xemelgos Rómulo e Remo. 

� 9) Cunha función propagandística da figura do príncipe ou emperador Augusto con ca-
rácter divino, e que así o pobo asumise máis facilmente que a dinastía Xulia se perpe-
tuase no poder imperial. Cando o gran poeta Virxilio escribiu a súa obra mestra, a Enei-
da, pretendeu o mesmo que Tito Livio coa súa Ab urbe condita, encomiar a figura do 
emperador Augusto e da súa familia. 

� 10) Os sete outeiros romanos, tamén chamados en conxunto septimontium, son o Aven-
tino, o Esquilino, o Quirinal, o Celio, o Viminal, o Capitolio e o Palatino.  

20.2 Unidade 2 

Do apartado  agora practica na páxina 38 

� A) Numa Pompilius: non levou a cabo ningunha guerra (nullum bellum); Tullus Hosti-
lius: ampliou a cidade (urbem ampliavit); Ancus Marcius: fundou o porto de Ostia 
(apud ostium Tiberis civitatem condidit); Tarquinius Priscus: edificou o Circo Máximo 
(circum Romae aedificavit); Servius Tullius: organizou o censo de cidadáns (censum 
ordinavit) e dividiunos en clases sociais segundo o seu patrimonio. Por último Tarqui-
nius Superbus: edificou un templo no Capitolio en honra de Zeus (templum Iovi in Ca-
pitolio aedificavit) 

� B) As formas verbais do texto son: gessit, profuit, successit, ampliavit, suscepit, condi-
dit, accepit, duplicavit, aedificavit, instituit, fecit. Todas están conxugadas sobre o tema 
de perfecto dos seus verbos en pretérito perfecto. 

� C) As palabras da 1ª declinación que aparecen no texto son: Numa, -ae (Numa, nome 
propio dun rei), filia, -ae (filla), memoria, -ae (memoria), femina, -ae (muller) e anci-
lla, -ae (serva, escrava)  
Hai que recordar que, para declinalas correctamente, se deduce a raíz da súa forma 

de xenitivo singular sen a desinencia correspondente. Os seus paradigmas serían: 

 SINGULAR  PLURAL 
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NOMINATIVO Numa – filia – memoria – femina – ancilla  filiae – memoriae – feminae – ancillae 

VOCATIVO Numa – filia – memoria – femina – ancilla  filiae – memoriae – feminae – ancillae 

ACUSATIVO Numam – filiam – memoriam – feminam – ancillam  filias – memorias – feminas – ancillas 

XENITIVO Numae – filiae – memoriae – feminae – ancillae filiarum – memoriarum – feminarum – ancillarum 

DATIVO Numae – filiae – memoriae – feminae – ancillae filiabus – memoriis – feminis – ancillis 

ABLATIVO Numa – filia – memoria – femina – ancilla filiabus – memoriis – feminis – ancillis 

Observacións ao cadro: 
– O substantivo propio Numa, -ae  non debe presentar plural polo feito de ser unha 

persoa concreta e única. 
– Os dativos e ablativos plurais de filia, -ae son excepcionais, e utilizan a desinen-

cia en –abus para podelos diferenciar dos mesmos casos do substantivo da 2ª de-
clinación filius, -i, que si levarían a desinencia en –is dando lugar á forma filiis. 

� D) bellum, -i: 2ª declinación polo seu xenitivo singular en –i. 

Tiber, -is: 3ª declinación polo seu xenitivo singular en –is. 

senator, -is: 3ª declinación polo seu xenitivo singular en –is. 

ancilla, -ae: 1ª declinación polo seu xenitivo singular en –ae. 

census, -us: 4ª declinación polo seu xenitivo singular en –us. 

ludus, -i: 2ª declinación polo seu xenitivo singular en –i. 

Do apartado avaliación  na páxina 39 

� 1) Lupa: suxeito, porque concorda en número e persoa (3ª singular) co verbo, e pola 
súa posición na oración. 
Pulchrae: atributo, porque é un adxectivo que concorda en xénero, número e caso co 

suxeito, que é feminae en nominativo plural feminino, e o núcleo verbal da oración é 
copulativo: verbo sum. 
Magistrae: suxeito, porque concorda en número e persoa (3ª singular) co verbo, e po-

la súa posición na oración. 
Laetae: complemento predicativo de suxeito, porque é un adxectivo que concorda en 

número e caso co suxeito, que é nos en nominativo plural, e o núcleo verbal da oración 
é predicativo: verbo venimus. 

� 2) Feminas: raíz femin-, desinencia de acusativo plural –as 

Potabant: raíz pot-, vogal temática da 1ª conxugación –a–, desinencia temporal-
modal de imperfecto –ba–, desinencia de 3ª persoa del plural –ant. 

Sagittarum: raíz sagitt-, desinencia de xenitivo plural –arum. 

Fabulis: raíz fabul-, desinencia de dativo ou ablativo plural –is. 

Puellis: raíz puell-, desinencia de dativo ou ablativo plural –is. 

Nautae: raíz naut-, desinencia de xenitivo ou dativo singular, ou de nominativo ou 
vocativo plural –ae. 

Necavit: raíz nec-, desinencia do tema de perfecto –av–, desinencia de 3ª persoa do 
singular do pretérito perfecto –it. 

� 3) Mulier, -is: 3ª declinación polo seu xenitivo singular en –is. 

Manus, -us: 4ª declinación polo seu xenitivo singular en –us. 
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Filius, -ii: 2ª declinación polo seu xenitivo singular en –i. 

Ludus, -i: 2ª declinación polo seu xenitivo singular en –i. 

Facies, -ei: 5ª declinación polo seu xenitivo singular en –ei. 

Consilium, -ii: 2ª declinación polo seu xenitivo singular en –i. 

Observacións: os casos dos substantivos da 2ª declinación nos que a desinencia do 
xenitivo singular aparece con dobre i (-ii) non é que teñan unha desinencia especial, 
senón que se sinala así para indicar que a súa raíz remata en i, e, ao xunguírselle a 
desinencia do xenitivo singular, mantéñense os dous i. 

� 4) He ayudado (axudei): iuvavi do verbo iuvo, iuvi, iutum 1ª. 

Ayudábamos (axudabamos): iuvabamus do verbo iuvo, iuvi, iutum 1ª. 

Daréis (daredes): dabitis do verbo do, dedi, datum 1ª. 

Habíais bebido (beberades): potaveratis do verbo poto, potavi, potatum 1ª. 

Hieres (feres): vulneras do verbo vulnero, -avi, -atum 1ª. 

Habrás contado (terás contado): narraveris do verbo narro, -avi, -atum 1ª. 

� 5) Fuerant: 3ª persoa do plural do pretérito pluscuamperfecto de indicativo de sum. 

Laborabam: 1ª persoa do singular do pretérito imperfecto de indicativo de laboro, -
avi, -atum 1ª. 

Parabunt: 3ª persoa do plural do futuro imperfecto de indicativo de paro, -avi, -
atum 1ª. 

Delectavisti: 2ª persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo de delecto, -
avi, -atum 1ª. 

Narratis: 2ª persoa do plural do presente de indicativo de narro, -avi, -atum 1ª. 

Vulnerant: 3ª persoa do plural do presente de indicativo de vulnero, -avi, -atum 1ª. 

� 6) Rómulo y Remo (SUX) fundaron (VBO) Roma (CD): Romam. 
Los pastores y los agricultores (2ª núcleo do SUX) de la región (CN) fueron (VBO) 

los primeros habitantes (núcleo do ATR): agricolae, fuerunt, incolae. 
Los romanos (SUX) raptaron (VBO) a las sabinas (CD) y (NEX) las (CD) llevaron 

(VBO) a Roma (CCL) consigo (CCC): sabinas. 
Muchos plebeyos (SUX) tenían (VBO) grandes fortunas (CD): magnas fortunas. 
Las niñas (SUX) iban (VBO) contentas (CPvoSUX) a la escuela (CCL): laetae. 

� 7) Coñécese como substrato ou linguas de substrato as falas existentes nunha zona onde 
chega unha nova lingua que acaba impoñéndose ou sendo aceptada polos seus habitan-
tes. Así, por exemplo, chámase substrato ibérico ás linguas faladas na península Ibérica 
antes da chegada do latín e que, desde o século II a.C. ata aproximadamente o s. II d.C. 
en que deixaron de ser faladas, foron capaces de achegar préstamos léxicos, trazos fo-
néticos, estruturas sintácticas ou calquera outra cousa ao latín de Hispania ata facelo 
distintivo fronte a outras variedades latinas. 
Unha lingua de substrato da península Ibérica foi, por exemplo, o celta. 

� 8) Edificou o Circo Máximo: Tarquinio Prisco. 

Foi o derradeiro rei de Roma: Tarquinio o Soberbio. 

Foi o sucesor legal de Procas: Númitor. 

Foi o pai de Rómulo e Remo: o deus Marte. 
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Ampliou a cidade engadíndolle o monte Celio: Tulio Hostilio. 

Fundou o porto de Roma (Ostia): Anco Marcio. 

Organizou as clases sociais en patricios e plebeos: Servio Tulio. 

Construíu o muro defensivo dos outeiros: Servio Tulio. 

� 9) Gens: a gens foi unha institución da antiga Roma que agrupaba a un conxunto de 
familias en torno a un mesmo nomen, que en teoría indicaría a presenza dun antepasado 
común a todas elas. A pertenza a unha determinada gens comprendía unha serie de de-
reitos e obrigacións con respecto ao resto de membros. O deber de socorro mutuo, o de-
reito a posuír as propiedades da gens, a ser sepultado no lugar común, ou a prohibición 
de contraer matrimonio cun membro da mesma gens. 
Familia: a familia romana era unha institución da Antiga Roma, presente no ámbito 

social e xurídico, que estaba composta por todos os que vivían baixo a autoridade do 
cabeza de familia ou pater familias, incluídos naturalmente os escravos. Familia é unha 
palabra emparentada con famuli (os criados) e, polo tanto, compréndeos a eles tamén. 
Pater familias: o pater familias era o home de sexo masculino maior no fogar roma-

no. Só un cidadán romano gozaba do status de pater familias. Só podía haber un home 
exercendo o oficio dentro dun fogar. Aínda os fillos varóns adultos seguían estando bai-
xo a autoridade do seu pai mentres este vivise. 

� 10) Lérida: nome romano Ilerda, o seu xentilicio é ilerdense. 
Ciudad Rodrigo: nome romano Mirobrigia, o seu xentilicio é mirobrigense. 
Elche: nome romano Ilici,o seu xentilicio é ilicitano. 
Vic: nome romano Ausa, o seu xentilicio é ausetano. 

20.3 Unidade 3 

Do apartado  agora practica na páxina 56 

� A) anno primo: ablativo singular masculino, CCT, “ao primeiro ano”. 
L. Iunius Brutus et Tarquinius Colatinus: nominativos singulares masculinos, 

SUX, “L. Xuño Bruto e Tarquinio Colatino”. 
maritus: nominativo singular masculino, APOS do SUX, “esposo”. 
Lucretiae: xenitivo singular feminino, CN, “de Lucrecia”. 
fuerunt: 3ª persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo do verbo sum, 

VBO, “foron”. 
dictadura: nominativo singular feminino, SUX, “unha ditadura”. 
nono anno: ablativo singular masculino, CCT, “ao noveno ano”. 
Romae: dativo (con valor locativo) singular feminino, CCL, “en Roma”. 
creata est: 3ª persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo en voz pasiva, 

VBO, “foi creada”. 

� B) Palabras co prefixo ante-: antepasado, antepoñer, anteproxecto. 
Palabras co prefixo circum-: circunloquio, circunvalación, circunspecto. 
Palabras co prefixo inter-: interpoñer, intervir, internacional. 
Palabras co prefixo per-: pertencer, perseguir, perxurar. 
Palabras co prefixo post-: pospoñer, postergar, postila. 
Palabras co prefixo trans-: transoceánico, transportar, transxénico.  
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� C) Anual, anuario: annus, -i. 
Apelación: appellatio, -onis. 
Plebeyo: plebs, plebis. 
Posterior: posterior, -ius. 
Imprimir, exprimir: premo, pressi, pressum 3ª. 
Decimal: decimus, -a, -um. 
Dualidad: dualis, -e, duo, -ae, -o. 
Voluntad: voluntas, -atis. 
Mayoral: maior, -ius. 
Primordial: primus, -a, -um. 
Similitud: similitudo, -inis. 
Alteración: alteratio, -onis. 
Población, popular: populus, -i. 
Nonagenario: nonus, -a, -um. 

Do apartado avaliación  na páxina 57 

� 1) Hai que resaltar o feito de que neste cadro o exercicio non presenta os casos na orde 
habitual en que se estudan, senón que pretende que o alumno recoñeza os casos en que 
se lle ofrece o substantivo ou o adxectivo e faga concordar a outra palabra do sintagma. 

populi romani fecundum donum 

populo romano fecunda dona 

populorum romanorum fecundorum donorum 

popule romane fecundis donis 

populos romanos fecundo dono 

� 2) Antiqua castella (nominativo neutro plural): antiquum castellum (nominativo neutro 
singular). 
Altae pini (nominativo e vocativo feminino plural; ou xenitivo feminino singular): 

alta pinus (nominativo  evocativo feminino singular); altarum pinorum (xenitivo femi-
nino plural). 
Romanus gladius (nominativo masculino singular): Romani gladii (nominativo mas-

culino plural). 
Laete puer (vocativo masculino singular): laeti pueri (vocativo masculino plural). 

� 3) Destruís (destruídes): deletis. Araba (araba): arabam. Había tenido (tivera): habue-
rat. Construyo (constrúo): aedifico. Enseñaste (ensinaches): docuisti. Beberás (bebe-
rás): potabis. Habré temido: timuero. Ganas (gañas): obtines. Han navegado (navega-
ron): navigaverunt. Sostendrán (sosterán): sustinebunt. 

� 4) Ad rivum lupus et agnus venerant. Un lobo e un año achegáranse ao río. 
Canis per fluvium candidum agnum vidit. Un can viu un año branco polo río. 
Lupus apud rivum erat. Un lobo estaba xunto ao río.  
Inter vaccam et capellam leo fuit. Un león estivo entre as vacas e as cabriñas. 

� 5) Timidus: nominativo singular masculino de timidus, -a, -um. 

Puer: nominativo singular masculino de puer, -i. 

In: preposición de ablativo. 
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Prato: ablativo singular de pratum, -i. 

Pascebat: 3ª persoa do singular do pretérito imperfecto de indicativo de pasco, pavi, 
pastum 3ª. 

Timidus puer   asinum   in prato   pascebat. 

VBO SUX CCL CD 
 

Ad: preposición de acusativo. 

Aquam: acusativo singular feminino de aqua, -ae. 

Cervus: nominativo singular masculino de cervus, -i. 

Restitit: 3ª 3ª persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo de resto 1ª ou de 
resisto 3ª. 

 

Ad aquam  cervus   restitit. 

VBO SUX CCL 
 

Lupus: nominativo singular masculino de lupus, -i. 

Per: preposición de acusativo. 

Fluvium: acusativo singular masculino de fluvius, -ii. 

Natabat: 3ª persoa do singular do pretérito imperfecto de indicativo de nato 1ª. 

Et: conxunción copulativa. 

In: preposición de ablativo. 

Ore: ablativo singular neutro de os, oris (3ª declinación) 

Agnum: acusativo singular masculino de agnus, -i. 

Portabat: 3ª persoa do singular do pretérito imperfecto de indicativo de porto 1ª. 

 

Lupus   per fluvium  natabat    et     in ore   agnum   portabat. 

VBO SUX CCL VBO CCL CD NEX 
 

� 6) Presentamos primeiro a forma castelá e despois da barra a forma galega cando sexan 
diferentes: 

Morte > muerte/morte; xa que ditonga o o tónico breve en ue; e en galego non. 

Silva > selva: o i tónico breve evoluciona ao e en castelán, e a un e pechado en gale-
go. 

Paucu > poco/pouco; xa que o ditongo au monotongou en castelán; en galego só 
nalgunhas palabras, noutras coma esta pechou a vogal  aberta en o. 

Acutu > agudo; o u tónico longo mantense inalterable nas dúas linguas romances. 

Gutta > gota; o u tónico breve evoluciona a o nas dúas linguas; no galego é un o pe-
chado. 

Timere > temer; o e tónico longo mantén o seu timbre en ambas linguas, xerando en 
galego un e pechado. 

Amicu > amigo; o i tónico longo mantén o seu timbre en ambas linguas. 

Lupu > o u tónico breve evoluciona a o nas dúas linguas; no galego é un o pechado. 

Fonte >  fuente/fonte; xa que ditonga o o tónico breve en ue en castelán; e en galego 
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non ditonga. 

Auditu > oído; xa que o ditongo au monotongou en castelán; en galego só nalgunhas 
palabras coma esta. 

Cervu > ciervo/cervo; xa que no castelán ditonga o e tónico breve en ie; pero en ga-
lego non ditonga, e evoluciona cara a un e aberto.  

� 7) Presentamos primeiro a forma castelá, e despois da barra, a forma galega se é distin-
ta: 

ÉTIMO CULTISMO PALABRA PATRIMONIAL 

opera ópera obra 

calidu cálido caldo 

plenu pleno lleno/cheo 

clavicula clavícula clavija/chavella 

laborare elaborar labrar 

solitariu solitario soltero/solteiro 

collocare colocar colgar 

� 8)  A sentencia de Petronio “Tal señor, tal escravo” quere expresar que os escravos 
formaban parte da estrutura familiar, e mesmo eran educados cos propios fillos dos 
amos en moitos casos, o cal daba lugar a que nunha familia que se lle dera un bo trato 
aos seus escravos, estes actuarían de igual xeito sendo traballadores e dilixentes. 
O fragmento “Fuxín. Detenme; cando me devolvas ao meu amo Zonino, recibirás 

unha recompensa” indica que os escravos eran unha mercancía máis que se mercaba e 
vendía, e pola que calquera podía ser recompensado economicamente se lla restituía ao 
algún amo. 

A frase de Plinio, “O que vai gobernar a todos, ha de ser elixido de entre todos” indi-
ca que, no sistema republicano, calquera home libre romano podía ser elixido polos ou-
tros cidadáns para algunha das maxistraturas que conformaban o cursus honorum. 

A secuencia “o sufraxio era potestade non da maioría senón dos ricos” que escribiu 
Cicerón quere expresar que aqueles que participaban activamente na política republica-
na eran realmente os patricios, ou clase social acomodada e con cartos. 

� 9) O cursus honorum era o nome que recibía a carreira política durante a República 
Romana, e que seguiu existindo durante o imperio, sobre todo para a administración 
das provincias dependentes do Senado. O cursus honorum establecía a orde e a xerar-
quía pola que se rexían as maxistraturas romanas, así como o modo de cumprilas. Que-
dou regulada no ano 180 a. C. por un decreto que estipulaba a súa ordenación de menor 
a maior rango e a idade mínima para desempeñar cada un dos cargos. 
A segunda parte da pregunta ha de ser respondida polo alumnado segundo o seu cri-

terio persoal. 

�  10) Praetores: ocúpanse dos asuntos xudiciais. 

Consules: son os maxistrados superiores do Estado. 

Aediles: encárganse da administración urbana. 

Censores: velan polos bos costumes. 

Dictador: ten poderes absolutos temporalmente. 

Tribuni plebis: defenden os intereses da plebe. 

Quaestores: ocúpanse das finanzas. 



Páxina 39 de 99 

 

20.4 Unidade 4 

Do apartado  agora practica na páxina 72 

� A) Hannibal: nominativo singular masculino de Hannibal, -is (3ª declinación) 

Annorum: xenitivo plural masculino de annus, -i. 

Novem: determinante numeral indeclinable, acompaña a annorum. 

Puer: nominativo singular masculino de puer, -i. 

Perpetuum: acusativo singular neutro de perpetuus, -a, -um. 

Odium: acusativo singular neutro de odium, -ii. 

In: preposición de acusativo. 

Romanos: acusativo plural masculino de Romanus, -a, -um. 

Iuravit: 3ª singular pretérito perfecto indicativo de iuro 1ª. 

 

Hannibal,   annorum novem   puer,  perpetuum odium   in Romanos   iuravit 

VBO SUX CN CD CC APOS 
 

Aníbal, un neno de nove anos, xurou odio eterno cara aos romanos. 

In: preposición de ablativo. 

Hispania: ablativo singular feminino de Hispania, -ae. 

Venit: 3ª singular pretérito perfecto indicativo de venio 4ª 

Cum: preposición de ablativo. 

Patre: ablativo singular masculino de pater, patris. 

Hamilcare: ablativo singular masculino de Hamilcar, -is. 

In Hispania   venit   cum patre Hamilcare 

VBO CC Compañía CCL 
 

Veu á Hispania co seu pai Amílcar. 

Milites: acusativo plural masculino de miles, militis. 

Elephantos: acusativo plural masculino de elephantus, -i. 

• que: conxunción copulativa enclítica; equivale a et. 

Traduxit: 3ª singular pretérito perfecto indicativo de traduco 4ª 

 

Hannibal   milites elephantosque   traduxit. 

VBO CD SUX 
 

Aníbal transportou soldados e elefantes. 

Romani: nominativo plural masculino de Romanus, -a, -um. 

Imperatorem: acusativo plural masculino de imperator, -oris. 

In: preposición de acusativo. 

Hispaniam: acusativo singular feminino de Hispania, -ae. 

Creaverunt: 3ª plural pretérito perfecto indicativo de creo 1ª 
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Publium Cornelium Scipionem: acusativo singular masculino de Publius, -i, Corne-
lius, -i e Scipio, -onis. 

 

Romani   imperatorem  in Hispaniam  creaverunt  Publium Cornelium Scipionem. 

VBO CD CCL  SUX C Pvo  CD 
 

Os romanos nomearon a Publio Cornelio Escipión xeneral na Hispania. 

� B) Cómpre fixarse ben que no cadro non se presentan os casos na orde habitual na que 
se estudan, e que o adxectivo se declina pola 2ª declinación dos masculinos, xa que 
acompaña a un substantivo masculino imparisílabo da 3ª declinación: 

Romanus imperator 

Romanos imperatores 

Romane imperator 

Romanis imperatoribus 

Romanorum imperatorum 

Romano imperatore 

Romani imperatoris 

� C) É preciso completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número 
e tempo en que está o verbo que xa nos dá o cadro en cada columna. 

traduxit crevit creavit vicit iuravit 

traducebant crescebant creabant vincebant iurabant 

traducis crescis creas vincis iuras 

traduxeramus creveramus creaveramus viceramus iuraveramus 

traducent crescent creabunt vincent iurabunt 

As formas da primeira fila son todas 3ª singular pretérito perfecto; as da segunda fila 
son todas 3ª plural pretérito imperfecto. Na terceira fila hai formas de 2ª singular pre-
sente. Na cuarta fila son 1ª plural pretérito pluscuamperfecto, e na quinta aparecen 3ª 
plural futuro imperfecto. 

� D) As loitas contra Aníbal na Segunda Guerra Púnica obrigaron aos romanos a situarse 
estratexicamente na península Ibérica para evitar os ataques que os cartaxineses facían 
contra cidades aliadas de Roma, coma por exemplo Sagunto. Desembarcaron en Ampu-
rias no 218 a. C. 

Do apartado avaliación  na páxina 73 

� 1) Arborem: acusativo singular feminino de arbor, arbor-is. 

Sororibus: dativo e ablativo plurais femininos de soror, soror-is. 

Carmina: nominativo, vocativo e acusativo plurais neutros de carmen, carmin-is; a 
raíz carmin- do xenitivo singular procede dun e no nominativo que mudou por apo-
fonía, que é o fenómeno que explica o cadro “fíxate” na marxe da páxina 61. 

Ducum: xenitivo plural masculino de dux, duc-is. O seu nominativo, ao engadir a 
desinencia –s á raíz do xenitivo singular duc-, contrae nun x; ducs > dux. 

Homini: dativo singular neutro de homo, homin-is. Ao rematar a raíz en n, homin- 
esta desaparece, e o i aparece na raíz do xenitivo singular por apofonía, coma en 
carmina. 
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Corpore: ablativo singular neutro de corpus, corpor-is. Como explica o cadro “ten 
en conta” da páxina 60, os substantivos con xenitivos singulares rematados en –oris 
e –eris fan o seu nominativo singular en –us. 

Custodes: nominativo, vocativo e acusativo plurais masculino e feminino de custos, 
custod-is. O nominativo singular engade a desinencia –s á raíz, pero o –d–, ante esa 
desinencia, desaparece: custods > custos. 

� 2) Nestes sintagmas hai que ter moi en conta que os substantivos se declinan pola 3ª 
declinación, mentres que os adxectivos se declinan pola 1ª ou pola 2ª declinación se-
gundo sexa o xénero do substantivo que acompañan: 

Nulla mulier: nullae mulieres. 

Magnum leonem: magnos leones. 

Laetae sorori: laetis sororibus. 

Magnam pacem: magnas paces. 

Verum corpus: vera corpora. 

� 3) Na primeira serie cadetis está en 2ª plural do presente de cado, cecidi, casum, 3ª, 
mentres que os demais están en 3ª singular do pretérito perfecto. 
Na segunda serie eramus é a 1ª plural do pretérito imperfecto de sum, mentres que as 

outras son formas de pretérito pluscuamperfecto. 
Na terceira serie reprimetis é a 2ª plural do futuro imperfecto de reprimo, repressi, 

repressum, 3ª, mentres que as outras son formas de presente. 
Na cuarta serie vides ésta conxugada na 2ª singular do presente, mentres que as ou-

tras tres formas están conxugadas en futuro imperfecto. 
Na quinta serie a palabra semper é un adverbio de tempo. 
Na sexta serie a palabra alta é un adxectivo. 
Na sétima serie a palabra et é unha conxunción copulativa. 
Na oitava serie a palabra primus é un pronome numeral ordinal. 

� 4) Hai que ter en conta que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao 
que hai que lle retirar a súa desinencia. De declinar a palabra sobre o seu nominativo 
singular, que é a forma que ofrece o exercicio, de seguro se cometerán graves erros. Os 
paradigmas completos destes tres sintagmas serían: 

– maximus pontifex maximi pontifices 

maxime pontifex maximi pontifices 

maximum pontificem maximos pontifices 

maximi pontificis maximorum pontificum 

maximo pontifici maximis pontificibus 

maximo pontifice maximis pontificibus 

– parvus filius  parvi filii 

parve fili  parvi filii 

parvum filium  parvos filios 

parvi filii  parvorum filiorum 

parvo filio  parvis filiis 

parvo filio  parvis filiis 
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– magna multitudo  magnae multitu-

dines 

magna multitudo  magnae multitudines 

magnam multitudinem magnas multitudines 

magnae multitudinis  magnarum multitudinum 

magnae multitudini  magnis multitudinibus 

magna multitudine  magnis multitudinibus 

� 5) Militante e milicia teñen como étimo miles (soldado). 

Anual, bienal e cumpleaños (en galego, aniversario) teñen como étimo annus (ano). 

Tradución e conducir comparten o seu étimo duco (guiar, conducir). 

Criatura e creación teñen como étimo o verbo creo (crear). 

Filial, filiación e ahijado (afillado) comparten o seu étimo filius (fillo). 

Itinerante e itinerario proceden do mesmo étimo iter (camiño). 

Crecemento e acrecentar comparten o seu étimo cresco (crecer). 

Juramento (xuramento) ten como étimo iuro (xurar). 

� 6)  
– Aníbal colocou na ribeira corenta elefantes. 

 
 

Hannibal   in ripa  quadraginta elephantos  disposuit 

VBO CD CCL  SUX 
 

– Los romanos enviaron a Escipión a África. 

 

Romani   Scipionem  in Africa  miserunt 

VBO CD CCL  SUX 
 

– Os cartaxineses, aterrorizados, fixeron volver a Aníbal de Italia. 

Carthaginiensis, perterriti, ex Italia  Hannibalem  revocaverunt 

VBO CD CCL  SUX 
 

Aníbal xunto con Zama combateu con Escipión e foi vencido na loita. 

Hannibal  ad Zama  cum Scipione  conflixit  et  superatus  in pugna   fuit 

NEX VBO CC  SUX CC  ATR VBO CC  
 

� 7) Hannibal suas copias atque elefantos in Italiam duxit. 

(Hannibal) Publium Cornelium Scipionem consulem fugavit. 

� 8) Presentamos primeiro a forma castelá e, despois da barra, a forma galega cando se-
xan diferentes: 

Autumnu > otoño/outono; o ditongo átono pretónico au monotonga en castelán e 
evoluciona a ou en galego. Nas dúas linguas o –u  átono final evoluciona a o. 

Terra > tierra/terra; onde o –a átono final dá como resultado un a nas dúas linguas. 

Caeleste > celeste; nas dúas linguas o ditongo ae simplifica nun e, e o –e átono final 
mantense. 
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Turri > torre; nas dúas linguas o –i átono final evoluciona nun e. 

Inimicu > enemigo/inimigo; os dous i átonos pretónicos evolucionan a e en castelán, 
mentres que o galego os mantén. Nas dúas linguas o –u  átono final evoluciona a o. 

� 9) As Guerras Púnicas foron tres guerras sostidas nos séculos III e II a. C. entre Roma e 
Cartago. E de entre as súas batallas destaca a de Cannas, no ano 216 a. C. 

� 10) Durante a 2ª Guerra Civil enfrontáronse os bandos dos populares e dos optimates, 
representados por César e Pompeio, respectivamente. 
Algúns republicanos temeron que Xulio César acumulase demasiados poderes políti-

cos supoñendo así un perigo para a supervivencia das institucións republicanas. 

20.5 Unidade 5 

Do apartado  agora practica na páxina 88 

� A) Vir gravi crudelitate, scelesta avaritia et turpi libidine fuit. – Tiberio. 

Foi un home de dura crueldade, malvada avaricia e indecente luxuria. 

Sceleratus et funestus. – Calígula. 

Malvado e funesto. 

Luxuriosus et sumptuosus. – Nerón. 

Luxurioso e gastador. 

Tranquilus, moderatus et insulsus. – Claudio. 

Tranquilo, moderado e insulso. 

Rem publicam per quadraginta et quattor annos obtinuit. – Octavio Augusto. 

Obtivo a República aos corenta e catro anos. 

� B) Ofrécense os resultado en castelán, e despois da barra en galego, se for distinto: 

Magis > más/máis; a consoante oclusiva velar sonora intervocálica g desaparece nas 
dúas linguas, e posteriormente o castelán monotonga o ditongo –ai–. 

Quadraginta > corenta/cuarenta; as dúas consoantes sonoras d e g desaparecen entre 
vogais, ou entre vogal e ante consoante r nas dúas linguas, e no galego ademais sim-
plifica o ditongo inicial –ua–. 

Post > pues/pois; a vogal tónica o breve ditonga en –eu– en castelán, mentres que en 
galego..... En ambas linguas cae o –t final. 

Tempor(em) > tiempo/tempo; o e breve tónico ditonga en castelán e mantense en 
galego, o –r final da raíz cae nas dúas linguas. 

Crudelitat(em) > crueldad/crueldade; en ambas linguas desaparece a oclusiva dental 
sonora intervocálica d; tamén desaparece a vogal átona pretónica i; a oclusiva dental 
xorda intervocálica t sonoriza; e finalmente, no resultado galego, mantense o e da 
desinencia do acusativo, mentres que en castelán desaparece toda a desinencia por 
completo. 

Romanu > romano; o único significativo nesta evolución é a da vogal final átona –u 
nun –o. 

As palabras cultas que proceden destes étimos latinos son: 
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Relictu: reliquia, relicario. 

Libido: libido, libidinoso. 

Do apartado avaliación  na páxina 89 

� 1) Cómpre poñer atención sobre a declinación que debe usar cada palabra do sintagma 
para declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade hai que ter en 
conta que a raíz de cada palabra procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle re-
tirar a súa desinencia. De declinar a palabra sobre o seu nominativo singular, que é a 
forma que ofrece o exercicio, de seguro se cometerán graves erros: 

– Funestum scelus funesta scelera 

funestum scelus funesta scelera 

funestum scelus funesta scelera 

funesti sceleris funestorum scelerum 

funesto sceleri  funestis sceleribus 

funesto scelere funestis sceleribus 

– Tupis luxuria  turpes luxuriae 

turpis luxuria  turpes luxuriae 

turpem luxuriam turpes luxurias 

turpis luxuriae turpium luxuriarum 

turpi luxuriae  turpibus luxuriis 

turpi luxuria  turpibus luxuriis 

– Beatus imperator         beati imperatores 

beate imperator beati imperatores 

beatum imperatorem beatos imperatores 

beati imperatoris beatorum imperatorum 

beato imperatori beatis imperatoribus 

beato imperatore beatis imperatoribus 

– Ingens pars  ingentes partes 

ingens pars  ingentes partes 

ingentem partem ingentes partes 

ingentis partis  ingentium partium 

ingenti parti  ingentibus partibus 

ingenti/e parte ingentibus partibus 

– Grave imperium gravia imperia 

grave imperium gravia imperia 

grave imperium gravia imperia 

gravis imperii  gravium imperiorum 

gravi imperio  gravibus imperiis 

gravi imperio  gravibus imperiis 
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� 2) O exercicio pretende que, co elemento adxectivo ou substantivo que se dá do sin-
tagma, sexamos capaces de deducir o caso no que está expresado, e completemos os 
ocos. Aínda que o exercicio non o pida, nas solucións engadimos o caso no que está 
declinado o sintagma para unha mellor comprensión do mesmo: 

Pulcrum et breve carmina – nominativo singular neutro. 

pulchri et brevis carminis – xenitivo singular neutro. 

pulchro et brevi carmine – ablativo singular neutro. 

pulchra et brevia carmina – nominativo/vocativo plural neutro. 

pulchrorum et brevium carminum – xenitivo plural neutro. 

pulchro et brevi carmini – dativo singular neutro. 

pulchris et brevibus carminibus – dativo/ablativo plural neutro. 

� 3) É preciso completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número 
e tempo en que está o verbo que aparece no cadro en cada columna: 

floruisti diremisti deformavisti reliquisti gessisti – imperavisti 

florebatis dirimebatis deformabatis relinquebatis gerebatis – imperabatis 

florebimus dirimemus deformabimus relinquemus geremus – imperabitis 

floruerint diremerint deformaverint reliquerint gesserint – imperaverint 

florent dirimunt deformant relinquunt gerunt – imperant 

florueram diremeram deformaveram reliqueram gesserant – imperaveram 

floret dirimit deformat relinquit gessit – imperat 

� 4) Sine causa: sen causa, sen motivo. (CC de Causa). 

In villa: na granxa, na casa de campo. (CC de Lugar). 

In agro: no campo. (CC de Lugar). 

In oppido: na cidade fortificada. (CC de Lugar). 

Cultura et valitudine: con cultura e saúde. (CC de Instrumento). 

� 5) O exercicio non pide a tradución, pero ofrecemola para que resulte máis comprensi-
ble o exercicio: 
Ad ianuam pervenimus et ibi libellus erat. In vestibulo stabat ostiarius. Super limen 

cavea pendebat aurea. In cavea pulchra pica cantabat et viros feminasque salutabat. 

[...] Video etiam athletas in atrio. Illi cum magistro se exercebant. [...] Demun ad/in 

triclinium pervenimus. 

Chegamos á porta e alí estaba o cartel. No vestíbulo ficaba o porteiro. Sobre o limiar 
pendía unha gaiola de ouro. Na gaiola un fermoso xílgaro cantaba e saudaba aos homes 
e mulleres. [...] Vexo tamén atletas no atrio. Eles adéstranse co mestre. [...] Por fin, che-
gamos ao triclinio. 

� 6) O exercicio non esixe traducir as oracións. Ofrecemos a tradución aquí para que re-
sulte máis comprensible o resultado do exercicio: 

In epistula iuvenis domino fortunam Philocomasiae narrat.  

Domino en dativo singular porque funciona como CI. 
Nunha carta o mozo cóntalle ao señor a sorte de Filocomasia. 

Philocomasiae pater navium praedonibus pecuniam non dat. 

Praedonibus en dativo plural porque funciona como CI. 
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O pai de Filocomasia non dá os cartos aos ladróns das naves. 

Miles gloriosus seni Periplectomeno epistula scripserat. 

Seni Periplectomeno en dativo singular con preposición porque é CI. 
O soldado farfallán escribira a carta ao vello Periplectómeno. 

� 7) Caligula Tiberii dedecora funestis sceleribus purgavit. 

� 8) Ofrécense os resultado en castelán, e despois da barra en galego, se for distinto: 

Ficu > higo/figo; a consoante oclusiva velar sonora intervocálica g desaparece nas 
dúas linguas; o castelán aspira e fai desaparecer o f- inicial, mentres que o galego o 
mantén. 

Fumu > humo/fumo; o castelán aspira e fai desaparecer o f- inicial, pero o galego 
non; ademais ambas linguas transforman o –u final nun –o. 

Senatu > senado; a oclusiva dental xorda intervocálica t sonoriza tanto en castelán 
coma en galego, e transfórmase a vogal átona –u final nun –o en ambas linguas. 

Capra > cabra; as dúas linguas seguen a mesma evolución, sonorizando a consoante 
oclusiva bilabial xorda –p– nun –b– entre vogal e diante de r. 

Matre > madre/nai; o castelán sonoriza a consoante oclusiva dental xorda –t– nun –
d– entre vogal e diante de r. No galego sucede o mesmo pero logo desaparece o gru-
po consonántico dando lugar á forma mae, que pecha a vogal final nun i, e substitúe 
por n o m inicial. 

Habeba(t) > había; o segundo –b– oclusivo bilabial sonoro e intervocálico desapare-
ce, e o ditongo –ea resultante evoluciona cara á –ia. 

Curavisti > curaste/curaches. En ambas linguas desaparece a sílaba –vi–; en galego, 
ademais, o grupo –st– palataliza na africado ch; e nas dúas linguas o i átono final 
evoluciona cara a un e. Finalmente o –s da forma galega aparece por analoxía, ou 
imitación, de todas as formas de 2ª persoa do singular do resto dos tempos. 

� 9) O Principado de Roma é o período da Historia do Alto Imperio Romano que vai des-
de o ascenso de Octavio Augusto (27 a.C.) á chegada de Septimino Severo (192 d.C.). 
O Dominado (193 d.C - 476 d.C) foi a última das dúas fases de goberno no antigo 

Imperio romano que remata coa data formal do colapso do Imperio de Occidente, en 
476. 

Octavio Augusto, da dinastía Xulia, e Septimino Severo, da dinastía Severa, foron os 
instauradores de cadanseu sistema. 

� 10) 
– Concedeu a cidadanía romana a todos os habitantes do Imperio. – Caracalla. 
– Nacera en Itálica. – Traxano. 
– Foi o primeiro dos Flavios. – Vespasiano. 
– Ordenou a morte do seu mestre Séneca. – Nerón. 
– É chamado o emperador filósofo polas súas ideas próximas ao estoicismo. – Mar-

co Aurelio. 
– Converteu a relixión cristiá na oficial do Estado. – Teodosio. 
– Proclamou o Edicto de Milán – Constantino. 
– Instaurou a Tetrarquía. – Diocleciano. 
– Perdeu o poder a mans de Odoacro. – Rómulo Augústulo. 
– Enfeitou Roma tras un longo período de guerras civís. – Octavio Augusto. 
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20.6 Unidade 6 

Do apartado  agora practica na páxina 104 

� A) Imperativos: todas as formas do texto están conxugadas na 2ª persoa do singular 
dos verbos que enumeramos xunto a elas: exi de exeo 4ª (saír); tace de taceo 2ª (calar); 
abi, de abeo 4ª (marchar); porta, de porto 1ª (traer); e mane de maneo 2ª (ficar). 

Vocativos: serva mea (escrava miña), mi domine (o meu señor), domine 

(amo/señor), Staphyla (Estáfila, nome propio da escrava). 

� B) Imperativos: 
– exi > exite 
– tace > tacete 
– abi > abite 
– porta > portate 
– mane > manete 

Vocativos: o nome propio da escrava non o poñemos en plural porque non tería sen-
tido chamar a dúas persoas á vez co mesmo nome: 
– serva mea > servae meae 
– mi domine > mei domini 
– domine > domini 

Do apartado avaliación  na páxina 105 

� 1) Cómpre poñer atención sobre a declinación que debe usar cada palabra do sintagma 
para declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en 
conta que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle 
retirar a súa desinencia. De declinar a palabra sobre o seu nominativo singular, que é a 
forma que ofrece o exercicio, de seguro se cometerán graves erros. O sintagma grata    
spes (grata esperanza) só aparece declinado en singular xa que, ao tratarse dun concep-
to abstracto, non posúe plural: 

– Velox manus  veloces manus 

velox manus  veloces manus 

velocem manum veloces manus 

velocis manus  velocium manuum 

veloci manui  velocibus manibus 

veloci manu  velocibus manibus 

– Fortis exercitus fortes exercitus 

fortis exercitus fortes exercitus 

fortem exercitum fortes exercitus 

fortis exercitus fortium exercituum 

forti exercitui  fortibus exercitibus 

forti exercitu   fortibus exercitibus 

– Parvum genu  parva genua 

parvum genu   parva genua 
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parvum genu  parva genua 

parvi genus  parvorum genuum 

parvo genui  parvis genibus 

parvo genu  parvis genibus 

– Grata spes 

grata spes 

gratam spem 

gratae spei 

gratae spei   

grata spe 

– Dominicus dies dominici dies 

dominice dies  dominici dies 

dominicum diem dominicos dies 

dominici diei  dominicorum dierum 

dominico diei  dominicis diebus 

dominico die  dominicis diebus 

� 2) Ofrecemos primeiro a análise morfolóxica e despois do punto e coma o seu plural: 
– Multis rebus: dativo ou ablativo plurais femininos; multae rei – multa re. 
– Nostram fidem: acusativo singular feminino; nostras fides. 
– Rei publicae: xenitivo e dativo singulares femininos; rerum publicarum - rebus 

publicis. 
– Piae manui: dativo singular feminino; piis manibus. 
– Velocium equitatuum: xenitivo plural masculino; velocis equitatus. 
– Celeria cornua: nominativo, vocativo e acusativo plurais neutros; celere cornu. 

� 3) DCXIII = 613 

MDX = 1510 

LXII = 62 

MMCCXI = 2211 

XCI = 91 

� 4) Debe responder ás preguntas deste exercicio seguindo o modelo que ofrece o propio 
exercicio, e consultando na listaxe de numerais cardinais a cifra que exprese cada unha 
das idades que se preguntan. 

� 5) Convén consultar a táboa de numerais que ofrece o libro de texto na páxina 94: 
– No ano 365 desde a fundación da cidade cambiaron as maxistraturas. 

Anno trecentesimus sexaginta quinto ab urbe condita magistratus mutaverunt. 
– Os romanos chegaron á Hispania no ano 213 a. C. 

Romani in Hispaniam anno ducentesimus tertio decimo venerunt. 

� 6) É preciso completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número 
e tempo en que está o verbo que xa aparece no cadro en cada columna: 
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agitate agita agitavero agitabamus agitant 

mittite mitte misero mittebamus mittunt 

este es fuero eramus sunt 

erumpite erumpe eripuero erumpebamus erumpunt 

fugite fuge fugero fugebamus fugiunt 

� 7)  
– Na Hispania, P. Escipión chegou á provincia con trinta naves longas (naves de 

guerra) 

 

In Hipania  P. Scipio  in provinciam  venit  cum triginta longis navibus 

CCL SUX CCL VBO CC Compañía  
 

– Alí Escipión achegouse ao seu irmán, e despois os dous xuntos facían a guerra 
cun propósito común. 

Ibi  Scipio  fratri  se  coniugit   ac   deinde  ambo   communi animo  bellum   gerebant 

NEX CI CCL CD VBO SUX CD CCM SUX CCT VBO  
– Os cidadán viron con grande ledicia unha gran flota xunto ao porto de Tarraco. 

 

Classem ingentem  cum magna laetitia  cives  ad portum  Tarraconensis   viderunt 

CCL CD CN CCM SUX VBO  
� 8) Ofrécense os resultado en castelán, e despois da barra, en galego, se for distinto: 

Octo: ocho/oito; a evolución que sofre este numeral comeza pola vocalización do 
grupo –ct– en –it–, que é o resultado galego. En castelán esa iode (o i) provocou a 
palatalización da oclusiva dental sonora na africada palatal final –ch–. 

Clamare: llamar/chamar; en castelán o grupo inicial cl- palataliza na palatal lateral 
ll-; mentres que en galego, ese mesmo grupo consonántico inicial palataliza no afri-
cado palatal ch-. 

Cognatu: cuñado; o grupo –gn– xera a consoante nasal palatal –ñ– e ademais pécha-
se a vogal pretónica o nun u, e, por último, ambas linguas transforman o –u final nun 
–o. 

Annu: año/ano; o castelán tamén palataliza na nasal palatal ñ o dobre n; mentres que 
o galego simplifica eses grupos dobres, neste caso nun n simple. Ambas linguas 
transforman o –u final nun –o. 

Quattor: cuatro/catro; nas dúas linguas prodúcese unha metátese (intercambio) entre 
a vogal final átona o e o –r final. No principio da palabra, o galego ademais simpli-
fica o grupo qu- nun son simple [k] 

Sex: seis; o x latino é un son dobre composto de ks; e as dúas linguas romances vo-
calizan a primeira consoante velar nunha iode, ou semivogal palatal i. 

Littera: letra; a vogal tónica i breve evoluciona nas dúas linguas cara a un e, e am-
bas linguas tamén simplificaron o t dobre ante r, despois da síncopa da vogal átona 
postónica e. 

� 9) A causa da chegada dos romanos á península Ibérica foi a de prestar axuda á cidade 
de Sagunto, que era aliada de Roma, e que estaba sendo asediada polos cartaxineses. 
Desembarcaron no Levante peninsular no 213 a. C. 
As últimas rexións ibéricas por conquistar foron as habitadas polos cántabros e astu-
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res, na cordilleira cantábrica do norte. 

� 10) A división territorial de Hispania en tempos de Augusto era de tres provincias: a 
Tarraconensis, con capital en Tarraco (Tarragona); a Lusitania, con capital en Emerita 
Augusta (Mérida); e a Baética, con capital en Corduba (Córdoba). 

20.7 Unidade 7 

Do apartado  agora practica na páxina 118 

� A) As palabras do texto que pertencen ao léxico militar son: evocatus: evocatus, -i (ve-
terano); exercitu: exercitus, -us (exército); pilum: pilus, -i (manípulo de soldados con  
pica, ou triarios); legione: legio, -onis (lexión); cornu: cornu, -us (á ou flanco do exer-
cito); milites: miles, -itis (soldado); cohortes: cohors, -tis (cohorte, corpo de infantería); 
gladios: gladius, -ii (espada); acies: acies, -ei (exercito disposto no campo de batalla); 
equitatum: equitatus, -us (cabalería); castra: castra, -orum (campamento); centuriones: 
centurio, -onis (centurión); statione: statio, -onis (posto de garda); praetoriam portam: 
porta, -ae, praetoria, -ae (unha das catro portas do campamento romano, a oposta á 
porta decumana) 

� B) Ofrecemos primeiro a oración traducida, logo a análise morfolóxica na que ofrece-
mos xa o caso no que está declinada a palabra neste texto concreto, e por último a aná-
lise sintáctica: 

– O veterano Caio Crastino conducira no exército de César o primeiro manípulo de 
triarios na X lexión.  

C. Crastinus: nominativo singular masculino de C. Crastinus, -i 
Evocatus: nominativo singular masculino de evocatus, -i. 
In: preposición de ablativo. 
Exercitu: ablativo singular masculino de exercitus, -us. 
Caesaris: xenitivo singular masculino de Caesar, -aris. 
Primum: acusativo singular masculino de primus, -a, -um. 
Pilum: acusativo singular masculino de pilum, -i. 
Legione: ablativo singular feminino de legio, -onis. 
Duxerat: 3ª singular pretérito pluscuamperfecto indicativo de duco, duxi, ductum, 3ª. 

 

C. Crastinus evocatus  in  exercitu  Caesaris  primum pilum  in legione X   duxerat 

CCL CD CN CCL SUX VBO  
– Os nosos soldados avanzaron correndo coas picas preparadas e lanzaron as picas. 
Nostri: nominativo plural masculino de nostrus, -a, -um. 
Milites: nominativo plural masculino de miles, -itis. 
Cum: preposición de ablativo. 
Infestis: ablativo plural masculino de infestus, -a, -um. 
Pilis: ablativo plural masculino de pilus, -i 
Procucurrerunt: 3ª plural pretérito perfecto indicativo de procurro, procucurri, pro-

cursum, 3ª. 
Atque: conxunción copulativa. 
Pila: acusativo plural neutro de pilum, -i. 
Miserunt: 3ª plural pretérito perfecto indicativo de mitto, misi, missum. 
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Nostri milites  cum infestis pilis  procucurrerunt  atque  pila  miserunt 

NEX CCIns CD VBO SUX VBO  
– Pompeio dirixiuse ao campamento a cabalo. 
Pompeius: nominativo singular masculino de Pompeius, -ii. 
Se: acusativo singular masculino do pronome reflexivo se, sui. 
In: preposición de acusativo. 
Castra: acusativo plural neutro de castra, -orum. 
Equo: ablativo singular masculino de equus, -i. 
Contulit: 3ª singular pretérito perfecto indicativo de confero, contuli, collatum, 3ª. 

Pompeius  se  in castra  equo  contulit 

CCL CD SUX CCM VBO  

– O emperador colocou os seus centurións xunto á porta pretoria. 
Imperator: nominativo singular masculino de imperator, -is. 
Suos: acusativo plural masculino de suus, -a, -um. 
Centuriones:. acusativo plural masculino de centurio, -onis. 
Ad: preposición de acusativo. 
Praetoriam: acusativo singular feminino de praetoria, -ae. 
Portam: acusativo singular feminino de porta, -ae. 
Posuit: 3ª singular pretérito perfecto indicativo de pono, posui, positum, 3ª. 

 

Imperator  suos centuriones  ad praetoriam portam  posuit 

CCL CD VBO SUX  
� C) Cómpre poñer atención na declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 

declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Suus exercitus sui exercitus 

sue exercitus  sui exercitus 

suum exercitum suos exercitus 

sui exercitus  suorum exercituum 

suo exercitui  suis exercitibus 

suo exercitu  suis exercitibus 

– Tua cohors  tuae cohortes 

tua cohors  tuae cohortes 

tuam cohortem tuas cohortes 

tuae cohortis  tuarum cohortum 

tuae cohorti  tuis cohortibus 

tua cohorte  tuis cohortibus 

– Meum cornu  mea cornua 

meum cornu  mea cornua 

meum cornu  mea cornua 

mei cornus  meorum cornuum 
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meo cornui  meis cornibus 

meo cornu  meis cornibus 

� D) Este exercicio non se solicita nesta guía. 

� E) As locucións latinas do exercicio significan: 
– Ultimátum: En linguaxe diplomática, resolución terminante e definitiva, comuni-

cada por escrito. Por exemplo, na oración: 
Os sindicatos lanza nun ultimátum ao Goberno acerca das súas reclamacións la-

borais. 
– Casus belli: caso ou motivo de guerra. Declaración aplicada a feitos ou circuns-

tancias que poden provocar unha guerra. Por exemplo, na oración: 
O repetido cruzamento non autorizado da fronteira foi considerado como casus 

belli. 

– Manu militari: Mediante o uso da forza, polas armas, por métodos expeditivos. 
Por exemplo, na oración: 
A tendencia dos imperios é dar solución manu militari aos seus problemas de po-

lítica exterior. 

� F) Mercenario e mercancía proveñen de merx, mercis (mercancía). 

Bélico e belixerante proveñen do étimo bellum, -i (guerra). 

Marcial provén do nome do deus da guerra Mars, Martis (Marte). 

Soldado, soldadesca e soldo proveñen de solidus, -i (moeda de ouro). 

Milicia, militar e militancia veñen de miles, militis (soldado). 

Triunfar deriva do étimo latino triumphus, -i (victoria, triunfo). 

Hostilidade e hoste proveñen de hostis, hostis (inimigo). 

� G) Bella, horrida bella. (Virxilio, Eneida, 6, 86) – Guerras, terribles guerras. 

Si vis pacem, para bellum. (Vegecio, Epitome) – Se desexas a paz, prepara a guerra. 

Dulce et decorum est pro patria mori. (Horacio, Odas, 32, 13) – Doce e decoroso é 
morrer pola patria. 

Do apartado avaliación  na páxina 119 

� 1) O exercicio pretende que, co elemento adxectivo ou substantivo que se dá do sin-
tagma, sexamos capaces de deducir o caso no que está expresado, e completemos os 
ocos, declinando o outro elemento do sintagma e gardando as concordancias: 

– Pater noster 

patribus nostris 

patre nostro 

patrem nostrum 

patris nostri 

patres nostros 

patri nostro 

patrum nostrorum 

– Mea dulcis uxor 
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meae dulces uxores 

meis dulcibus uxoribus 

meas dulces uxores 

mearum dulcium uxorum 

mea dulci uxore 

meae dulci uxori 

meae dulcis uxoris 

� 2) Ofrecemos a relación de pronomes persoais e posesivos que aparecen neste texto de 
Cicerón sen repetir aquelas formas que poidan aparecer repetidas varias veces: 
Me, acusativo singular 1ª persoa do pronome persoal; te, acusativo singular 2ª persoa 

do pronome persoal; nostram, acusativo singular feminino da 1ª persoa varios posuido-
res do pronome posesivo; vos, acusativo plural 2ª persoa do pronome persoal; ego, no-
minativo singular 1ª persoa do pronome persoal; nostrum, acusativo singular masculino 
da 1ª persoa varios posuidores do pronome posesivo; mea, vocativo singular feminino 
da 1ª persoa dun so posuidor do pronome posesivo; meum, acusativo singular neutro da 
1ª persoa dun so posuidor do pronome posesivo; mihi, dativo singular da 1ª persoa do 
pronome persoal. 

� 3) Os sintagmas sinalados no texto analizaríanse morfosintacticamente e raduciríanse 
como: 

– Ad te: a ti; acusativo singular precedido de preposición (complemento directo). 
– Ad nostram Tulliolam: a nosa Tuliña (diminutivo afectuoso do nome propio fe-

minino Tulia), acusativo singular precedido de preposición (complemento direc-
to). 

– Sine plurimis lagrimis: ablativo singular precedido de preposición (complemento 
circunstancial). 

– Mea lux, meum desiderium: a miña luz, o meu desexo; vocativos singulares fe-
minino e neutro, xa que van entre comas separados do resto da oración (vocati-
vo). 

– Mea Terentia: a miña Terencia; vocativo singular feminino xa que vai separado 
do resto da oración mediante unha coma (vocativo). 

– Mea vita: a miña vida; vocativo singular feminino xa que vai separado do resto 
da oración mediante comas (vocativo). 

– Ante oculos: diante dos meus ollos; acusativo plural precedido de preposición 
(complemento circunstancial). 

– Valete: cóidate; 2ª persoa do singular do imperativo (verbo). 

� 4) Ofrecemos primeiro a oración traducida, logo a análise morfolóxica na que ofrece-
mos xa o caso no que está declinada a palabra neste texto concreto, e por último a aná-
lise sintáctica: 

– Ensíname a túa man dereita. (Plauto) 

Ostende: 2ª singular do imperativo de ostendo, -tendi, -tentum, 3ª. 

Mihi: dativo singular da 1ª persoa do pronome persoal. 

Manum: acusativo singular feminino de manus, -us. 

Tuam: acusativo singular feminino de tuus, -a, -um. 

Dextram: acusativo singular feminino de dextra, -ae. 
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Ostende  mihi  manum tuam dextram 

CD CI VBO  
– O crime é meu, mais a culpa é túa. (Plauto) 

Facinus: nominativo singular neutro de facinus, -oris. 

Meum: nominativo singular neutro de meus, -a, -um. 

Est: 3ª singular presente indicativo do verbo sum. 

Culpa: nominativo singular feminino de culpa, -ae. 

Mea: nominativo singular feminino de meus, -a, -um. 

Facinus    meum    est     sed     culpa    tuam 

NEX SUX ATR VBO SUX ATR  
Nesta oración composta coordinada adversativa, na segunda proposición non apa-

rece explícito o verbo copulativo est, que comparte coa primeira parte da oración. 
– Cearás ben, o meu Fábulo. 

Cenabis: 2ª singular futuro imperfecto indicativo de ceno, 1ª. 

Bene: adverbio de modo. 

Mi: vocativo singular masculino de meus, -a, -um. 

Fabulle: vocativo singular masculino de Fabullus, -i. 

Cenabis   bene ,  mi Fabulle 

CCM VBO VOC  
� 5) Os pronomes persoais en castelán mí, ti, e sí proveñen dos dativos singulares latinos 

mihi, tibi, sibi, respectivamente, nos que desapareceu a consoante intervocálica, ben por 
ser muda, como no caso de mihi, ou ben por ser oclusiva bilabial sonora intervocálica, 
como no caso de tibi e sibi. 
No galego a única diferenza reside na nasalización da vogal da forma da 1ª persoa 

min, por influxo da consoante nasal inicial, o que provocou a aparición dese –n final. 

� 6) Palabras de orixe visigótica no léxico castelán ou galego son: 
Léxico común: yelmo/helmo, guardia/garda, robar/roubar. 
Topónimos: Burgos, Villasandino, Wamba (casteláns); Mondariz, Gondomar, 

Baamonde (galegos). 
Antropónimos: Alfonso/Afonso, Fernando, Elvira. 
As linguas xermánicas actuaron no castelán e galego como linguas de superestra-

to xa que eran as linguas duns pobos invasores que se superpuxeron ás linguas que 
xa existían no territorio invadido, o castelán e o galego. 

� 7) Mario autorizou a que os cidadáns máis pobres (proletarii) puidesen formar parte do 
exército. 

� 8) Distribuíanse en centurias, grupos de cen soldados; manípulos, formados por dúas 
centurias; cohortes, que constaban de tres manípulos; e lexión, que a compuñan dez co-
hortes. 

� 9) As partes fundamentais dun campamento romano (castra) eran: a fossa, ou foso que 
o rodeaba como barreira protectora a posibles ataques; o agger, ou terraplén sobre o 
que se construía o vallum, ou valado; as dúas vías principais, a via principalis e a via 
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decumana; e logo os tabernaculi, ou tendas para os soldados; o altar e a tribuna para as 
arengas. 

� 10) Cando un campamento do exército romano se instalaba nun lugar de xeito perma-
nente recibía o nome de castra stativa, e ao seu redor xerábase toda unha pequena con-
glomeración de novas vivendas coas familias dos soldados e dos comerciantes, que 
acabaron dando lugar a moitas cidades. 
Un exemplo de cidade da península Ibérica que xurdiu deste xeito é León, cuxo no-

me procede da Legio VII Gemina. 

20.8 Unidade 8 

Do apartado  agora practica na páxina 134 

� A) Cómpre poñer atención na declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 
declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabra procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Ultima aetas  ultimae aetates 

ultima aetas  ultimae aetates 

ultimam aetatem ultimas aetates 

ultimae aetatis ultimarum aetatum 

ultimae aetati  ultimis aetatibus 

ultima aetate  ultimis aetatibus 

– Magnus ordo  magni ordines 

magnus ordo  magni ordines 

magnum ordinem magnos ordines 

magni ordinis  magnorum ordinum 

magno ordini  magnis ordinibus 

magno ordine  magnis ordinibus 

– Nova progenies novae progenies 

nova progenies novae progenies 

novam progeniem novas progenies 

novae progeniei novarum progenierum 

novae progeniei novis progeniibus 

novae progenie novis progeniibus 

– Gens aurea  gentes aureae 

gens aurea  gentes aureae 

gentem auream gentes aureas 

gentis aureae  gentium aurearum 

genti aureae  gentibus aureis 

gente aurea  gentibus aureis 
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� B) Ofrecemos a tradución de cada oración e logo a súa análise sintáctica: 
– A última idade do poema de Cumas xa chega. 

 

Ultima aetas  Cumaei  carmines  iam  venit 

CCT CN SUX VBO CN 

 
– Unha nova orde nace dende o profundo dos séculos. 

 

Magnus ordo  ab integro  saeculorum  nascitur 

CCL SUX CN VBO  
– Xa volven os reinos saturnios (de Saturno) 

Saturnia regna  iam  redeunt 

VBO SUX CCT  
– Polo mundo enteiro xurdirá a estirpe áurea. 

 

Nova progenies  ex alto caelo  demittitur 

CCL SUX VBO  
� C) O mito das idades reflexa a primitiva concepción grega do tempo histórico que, no 

plano mítico, revisa o pasado da humanidade como unha sucesión de etapas en degra-
dación. Partindo da estirpe de ouro, que gozaba dunhas óptimas condicións de vida, 
vanse sucedendo distintas idades en decadencia (prata, bronce, heroes e ferro). A estir-
pe de ferro asóciase ao presente do autor (último cuarto do século VIII a.C.) e o seu ne-
gro futuro vaticina un final no que a humanidade, abandonada á súa sorte polos deuses, 
habitará un mundo de sufrimentos e maldade, visión extraordinariamente apocalíptica. 
Adóitase ter en conta a dous autores: o grego Hesíodo e o latino Ovidio. Ambos na-

rran a sucesión de etapas desde un principio afastado no tempo no que os homes vivían 
de forma semellante aos deuses (Idade de Ouro) ata a época do propio poeta (Idade de 
Ferro). Cada unha das etapas que se van sucedendo é unha corrupción da anterior. En 
ambos poetas, esta degradación indícase de forma simbólica con metais, cada un de me-
nor valor que o anterior. 

� D) Ofrecemos a tradución completa do fragmento latino, e logo a análise morfolóxica 
do pronome: 

– Cando volve a min a imaxe tristísima daquela noite que foi a última que pasei na 
cidade. 
Illius: xenitivo singular feminino de ille, illa, illud: complemento do nome. 

– Feliz aquel que lonxe dos negocios, como a antiga estirpe dos mortais, cultiva os 
campos do seu pai cos seus bois. 
Ille: nominativo singular masculino de ille, illa, illud: suxeito. 

– Filón xura que nunca ceou na súa casa, e isto é: non cea, cada vez que ninguén o 
invita. 
Hoc: nominativo singular neutro de hic, haec, hoc: suxeito. 

� E) Eu son o lar familiar desta (hac) familia de onde me vistes saír. Hai xa moitos anos 
que ocupo esta (hanc) casa e protexo o pai e o avó deste (huius). 
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Do apartado avaliación  na páxina 135 

� 1) O exercicio pretende que, co elemento pronome, adxectivo ou substantivo que se dá 
do sintagma, sexamos capaces de deducir o caso no que está expresado, e completemos 
os ocos, declinando os outros elementos do sintagma gardando as concordancias: 

Is parvus hostis 

eos parvos hostes 

eis parvis hostibus 

eorum parvorum hostium 

eius parvi hostis 

eo parvo hoste 

ei parvo hosti 

eum parvum hostem 

� 2) Non facemos constar nesta solución aquelas formas pronominais que se repitan de-
clinadas na mesma forma: 

– Ille: nominativo singular masculino de ille, illa, illud. 
– Illum: acusativo singular masculino de ille, illa, illud. 
– Illae: nominativo plural feminino de ille, illa, illud. 
– Illius: xenitivo singular feminino de ille, illa, illud. 
– Illos: acusativo plural masculino de ille, illa, illud. 
– Hos: acusativo singular masculino de hic, haec, hoc. 
– Hic: nominativo singular masculino de hic, haec, hoc. 
– Huic: dativo singular masculino de hic, haec, hoc. 

� 3) Ofrécese primeiro a tradución, e logo a análise sintáctica: 
– Aquel home prometerá duascentas moedas a esta muller. 

 

Ille homo  ducentos nummos  huic mulieri  promittet 

CI CD SUX VBO  
– Este soldado non coñece a aquela fermosa muller. 

Hic miles  illam pulchram mulierem  non  cognoscit 

CD SUX VBO CCN  
� 4) Hai que poñer coidado á hora de declinar os demostrativos fixándose no xénero do 

substantivo ao que acompañan, e tamén non confundir iste, ista, istud (ese, esa, iso) con 
este, esta, isto que en latín é hic, haec, hoc: 

– Hic homo illius senis filiam amat. 
– Ille servus istis mulieribus hoc aurum dabit. 

� 5) Huius: concorda con operis, pueri, exercitus e viri, por seren xenitivos singulares. 

Illum: concorda con puerum, exercitum e virum, en acusativo singular masculino. 

Hoc: con consilium, nomen, aurum e opus, en nominativo e acusativo neutro plural. 

Eius: concorda con amici, lunae e civis, que están en xenitivo singular. 

Eis: concorda con exercitibus, nominibus, pueris, en dativo ou ablativo plural. 

Eadem: concorda con uxore e manus, en nominativo singular feminino; e con oppi-
da e nomina en nominativo ou acusativo plurais neutros. 
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� 6) En galego e en castelán o pronome persoal de 3ª persoa provén do demostrativo lati-
no ille, illa, illud. 
As formas de suxeito derivan dos nominativos ille > él/el; e de illa > ella/ela, no sin-

gular, as formas de suxeito en plural veñen do acusativo illos > ellos/eles; e de illas > 
ellas/elas. 

As formas singulares de complemento directo dos acusativos illum > lo/o, lo; e illam 
> la/a, la, e as plurais, dos acusativos plurais illos > los/os; e de illas > las/as. 

As formas para o complemento indirecto dos dativos illi > le/lle; e illis > les/lles. 
O laísmo, leísmo e loísmo son trazos dialectais do español que se fala no centro da 

península, e que intercambian os pronomes de CD e CI, pero isto no se dá en galego xa 
que as nosas formas se diferencian perfectamente grazas ao ele dobre ll- que sinala sen 
dúbida algunha o complemento indirecto fronte aos complementos directos. 

� 7) Os romanos veneraban os Lares, e o pater familias era o encargado de oficiar os cul-
tos domésticos no propio altar da casa. 

� 8) A diferenza de Grecia, en Roma si había un alto grao de organizacións sacerdotais 
encargadas do culto: Augures, Pontífices, Flamines e Vestales. 

� 9) Un augur era un sacerdote da antiga Roma que practicaba oficialmente a adiviña-
ción. Os augures existían desde a fundación de Roma, e exercían unha práctica tomada 
de gregos e etruscos. Era un cargo oficial, aínda que tamén había augures particulares. 
Só os maxistrados podían consultar aos augures oficiais, en recintos especiais. O cargo 
oficial era vitalicio, compatible con maxistraturas ou con outros cargos sacerdotais. 
Dispoñían para o seu labor de dous tipos de libros: rituais e de comentarios. 
Os primeiros contiñan fórmulas fixas; os segundos recollían resumos das actuacións. 

Había dúas clases de augures: 
– Os que impetraban aos deuses a manifestación da súa vontade, mediante fórmulas 

rituais. 
– Os que descifraban os signos da vontade dos deuses, manifestada sen previa soli-

citude. Estes foron os máis importantes, ata o punto de que con só declarar que os 
auspicios eran desfavorables, podían anular asembleas, eleccións ou calquera re-
solución dos maxistrados. 

� 10) O Edicto de Milán (313 d. C.), coñecido tamén como “a tolerancia do cristianis-
mo”, estableceu a liberdade de relixión no Imperio Romano, dando fin ás persecucións 
dirixidas polas autoridades contra certos grupos relixiosos, particularmente os cristiáns. 
O edicto foi asinado por Constantino I e Licinio, dirixentes dos imperios romanos de 
Occidente e Oriente, respectivamente. 

20.9 Unidade 9 

Do apartado  agora practica na páxina 148 

� A) Segundo a lenda, a orixe de Roma remóntase ao troiano Eneas, heroe que sobreviviu 
á guerra de Troia. Ao fuxir da cidade devastada, recibiu a misión de fundar unha nova 
cidade, que sería a segunda Troia. Despois dunha longa viaxe chea de vicisitudes a tra-
vés do Mediterráneo, chegou a un lugar cerca da desembocadura do río Tíber, o Lacio, 
rexión da Italia central. Alí fundou a cidade de Lavinium, chamada así pola súa segunda 
muller, Lavinia, filla do rei latino. 
Eneas era fillo do troiano Anquises e da mesma deusa Venus, que o protexeu e axu-

dou en todo momento e que tamén lle recordaba en todo momento cal era o seu destino. 
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Sendo Eneas o fundador da súa liñaxe, o pobo romano explica así as súas orixes divinas 
e xustifica o seu dereito a dominar todo o orbe coñecido. 

Eneas enviuvara o mesmo día da destrución de Troia, xa que morrera a súa primeira 
muller Creúsa, pero levou consigo a Ascanio, o fillo que tivera con ela, e que despois 
foi chamado Iulo. O primeiro emperador, Octavio Augusto, da gens Iulia, xustificou a 
lexitimidade como gobernante facendo que Virxilio o vinculase con Iulo, fillo de Eneas, 
e neto de Venus. 

Así que a Eneida foi unha obra concibida, entre outras cousas, como unha continua-
ción das grandes obras épicas escritas por Homero, e para eloxiar a figura do emperador 
Augusto e da súa estirpe. 

� B) Os romanos crían que as almas dos mortos descendían aos infernos (de inferos, que 
significa na parte inferior). 
O mundo dos mortos, tamén chamado Hades ou Averno, estaba rexido por Plutón e 

pola súa esposa Proserpina, que permanecía con el a metade do ano que correspondía co 
outono e o inverno, cando a natureza está morta, e a outra metade ascendía ao mundo 
exterior a axudar á súa nai Ceres, deusa da fertilidade e das colleitas, na primavera e no 
verán. 

Para acceder a este mundo as almas tiñan que cruzar a lagoa Estixia, e para facelo 
habían de pagarlle unha peaxe ao barqueiro Caronte. De aí que se enterrase á xente con 
dous óbolos sobre os seus ollos, ou cunha moeda baixo a lingua: os cartos para efectuar 
ese pago. As portas do inferno estaban custodiadas polo can Cerbero, feroz animal de 
tres cabezas. Máis adiante as almas eran xulgadas por Eaco, Mino e Radamante, que lles 
destinaban o lugar ao que lles correspondía ir segundo fora o seu comportamento en vi-
da: os que se portaran moi mal ían ao Tártaro a sufrir eternas penalidades e torturas, 
como Tántalo ou Sísifo; os que non o fixeran tan mal, pero tampouco ben de todo, ían 
ao Asfódelo, similar ao Purgatorio cristiá; e os que foran bos en vida ían aos Campos 
Elíseos a disfrutar  en eterna felicidade. Este lugar estaba bañado polas augas do río Le-
teo, ou río do esquecemento, que facía que as almas non lembrasen nada da súa vida pa-
sada. 

� C) Ofrecemos primeiro a tradución de cada oración e logo a súa análise sintáctica: 
– Eneas chegou o primeiro a Italia dende as costas de Troia. 

Aeneas   primus   ab oris   Troiae   Italiam  venit 

CCL CPvoSUX SUX VBO CCL CN  
– El fundou a cidade e a liñaxe latina. 

 

Ille  condidit   urbem et genus Latinum 

SUX CD VBO  
– Ían pola escuridade baixo a noite solitaria. 

Ibant  per umbram   sub sola nocte 

CCM VBO CCT  
– Xúpiter fundou o ceo da escuridade. 

Iuppiter  caelum   umbra   condidit 

SUX CD VBO CCL  
� D) Haec verba dices septies: dirás estas palabras sete veces. 

Dolores rumpes: romperás (debilitarás) los dolores. 

Sub divo supra terram: baixo o ceo e sobra a terra. 
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Caput ranae adprehendes et os aperies: collerás a cabeza dunha ra e abriraslle a bo-
ca. 

� E) Cancerbero: refírese ao xa mencionado can Cerbero, que vixiaba a porta do hades 
para que non entrase ningún intruso; hoxe en día utilízase no argot do xornalismo de-
portivo para referírmonos ao porteiro dun equipo de fútbol. 
Hercúleo: relativo ao heroe Hércules, que tiña moita afouteza e vigor; e por iso aplí-

case a algo ou alguén que goza de moita forza ou resistencia. 
Caco: foi un heroe local romano que roubou a Hércules unhas reses no foro Boario; 

por iso hoxe en día se utiliza como termo coloquial sinónimo de ladrón, co matiz enga-
dido en moitos casos de realizar o seu labor con astucia. 
Hesperidio: relativo ao xardín das Hespérides, que eran unas ninfas que coidaban 

dun marabilloso xardín situado nos confíns de occidente, e que estaba cheo de riquísi-
mos froitos; de aí que se aplique este termo aos froitos carnosos de cortiza grosa, divi-
didos en varias celas ou gallos, coma a laranxa e o limón. 
Amazona: eran as mulleres guerreiras dun pobo lendario que descendían dos deuses 

Ares (Marte) e de Harmonía; e por iso aplicámolo a calquera muller que monte a cabalo 
na actualidade. 
Plutocracia: Plutón era o deus do subsolo, ou o outro nome de Hades, do mundo 

subterráneo, de onde procedían os metais preciosos e por iso é a personificación da ri-
queza. Do subsolo tamén procede a fertilidade da natureza e a abundancia. Por iso apli-
cámolo ao predominio da clase máis rica dun país no seu goberno. 
Letal: do río Lethes, ou Leteo, o río do inferno que provocaba o esquecemento da vi-

da terreal nas almas dos mortos; e utilízase para referirse a calquera cousa que provoque 
a morte. 

� F) Corpore insepulto: literalmente significa “co corpo sen sepultura, sen enterrar”; e se 
utiliza para referirse aos cadáveres expostos nun tanatorio, nunha misa, ou nun crema-
torio de corpo presente. 
Requiescat in pace (RIP): descanse en paz; que se aplica ao desexo de que na vida 

eterna o falecido non pase os tormentos do inferno. 
In articulo mortis: no momento da morte; hoxe acompaña a outra palabra “matrimo-

nio in articulo mortis” para referirse ao casamento extraordinario que se fai cando un 
dos contraentes está a piques de falecer. 
Rigor mortis: a rixidez da morte; que expresa o estado de rixidez que adquire un ca-

dáver ás poucas horas do pasamento. 

Do apartado avaliación  na páxina 149 

� 1) Ofrecemos entre parénteses os fragmentos que deben ser introducidos en latín: 
– Pauci milites (per silvas) pervenerunt (ad legatum). 
– Caesar (cum tribus legionibus) Fabium misit (in hiberna). 
– Senatus (Agrigentum) legatum misit qui auxilia peteret. 
– Helvetii (domo sua) emigraverant et (ad Romanan provincia) iter fecerunt. 

� 2) Syracusas: Siracusa (acusativo sen preposición que expresa dirección; quo). 

Terra marique: por terra e por mar (ablativos sen preposición que expresan lugar 
por onde; qua). 

Apud me: canda min, co sentido de “na miña casa” (acusativo con apud que expresa 
proximidade; quo). 
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In terra: á terra (ablativo con in que expresa estar nun lugar; ubi). 

E nave: desde a nave (ablativo con e/ex que expresa procedencia; unde). 

In mari: no mar (ablativo con in que expresa estar nun lugar; quo). 

Romae: en Roma (locativo, que usa desinencias de dativo, e expresa lugar, onde; 
ubi). 

Circum patronos: arredor dos patronos (acusativo con circum que expresa lugar on-
de; ubi). 

Ex superioribus locis: desde os lugares elevados (ablativo con ex que expresa pro-
cedencia; unde). 

In planitiem: até a chaira (acusativo con in que indica dirección; quo). 

� 3) Ex: exportar, exculpar, excomungar, exhalación, expulsar. 

Ad: adherir, admirar, admitir, adxudicar, adversidade. 

In: interior, inmanente, influír, incubar, indagar. 

Post: posterior, postoperatorio, postergar, postelectoral, pospalatal. 

Sub: submarino, subacuático, subterráneo, subnormal, subxénero. 

Super: superior, superfluo, superpoñer, supersónico, supervivente. 

Inter: internacional, intersindical, interacción, interferencia, interlocutor. 

Extra: extraordinario, extrapolar, extraditar, extraterrestre, extravagancia. 

Per: perxurio, perturbar, perverter, persuadir, permanecer. 

Ante: anterior, antepoñer, antediluviano, anteproxecto, antepenúltimo. 

Cum: consogro, condolencia, consorte, conxelar, convite. 

� 4) Como en exercicios anteriores ofrecemos a forma patrimonial castelá e, tras a barra, 
a galega: 

– Directu: evoluciona como voz patrimonial a “derecho/dereito”; en castelán e en 
galego as vogais pretónicas e final átona evolucionan igual, o i a un e, e o –u a un 
–o. O grupo –kt– e o que as diferencia xa que o castelán o palataliza na africada 
palatal ch e o galego vocaliza o primeiro elemento velar do grupo nunha iode –it–
. Como cultismo subsiste nas dúas linguas “directo”. 

– Strictu: evoluciona como voz patrimonial a “estrecho/estreito”; ambas linguas 
engaden unha vocal e- inicial para pronunciar mellor o s- líquido latino, e evolu-
cionan o i longo tónico a e. O grupo –kt– e o que as diferencia xa que o castelán o 
palataliza na africada palatal ch e o galego vocaliza o primeiro elemento velar do 
grupo nunha iode –it–. Como cultismo subsiste nas dúas linguas: “estricto”. 

– Cathedra: evoluciona como voz patrimonial a “cadera/cadeira”; castelán e galego 
sonorizan a consoante oclusiva dental xorda –t–, e o castelán fai desaparecer a 
consoante oclusiva dental sonora –d–, mentres que o galego a vocaliza nun ele-
mento semivocálico ou iode i. Como cultismo subsiste nas dúas linguas “cáte-
dra”. 

– Radiu: evoluciona como voz patrimonial a “rayo/raio”; ambas linguas evolucio-
nan a vogal final –u en –o; e o grupo –di– transfórmase por influxo da iode nun 
fonema palatal –y– en castelán, mentres que en galego, ao desaparecer a consoan-
te oclusiva dental sonora –d– ,mantense a iode. En ambas linguas existe o cultis-
mo ”radio”, que non aparece no exercicio do libro. 
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� 5) Ago: coller, exixir, transixir. Duco: condutor, produtor, inducir. Limes: non hai pa-
labras na listaxe. Tempus: extemporáneo, contemporáneo. Nocte: pernoctar. Pono: im-
poñer, repoñer. Maneo: permanente, inmanente. Fero: inferir, preferir. Corde: cordia-
lidade. Pello: impeler. Peto: non ten palabras na listaxe. Vivo: convivir. Mitto: non ten 
palabras na listaxe. 

� 6) Para pagar ao barqueiro Caronte, e que os levase a través da lagoa Estixia. 

� 7) Os heroes eran personaxes mitolóxicos, fundadores epónimos de cidades e territo-
rios. Estes heroes podían ser modelos de conduta ou posuían virtudes heroicas, pero 
moitos deles tamén cometían erros coma o propio Hércules, que matara a súa propia 
familia. Moitos eran semideuses, fillos de mortais e deuses. 
O heroe troiano antepasado dos fundadores de Roma foi Eneas, fillo do mortal An-

quises e da deusa Venus. 

� 8) Practicamente todo o ritual funerario romano está perpetuado nos nosos, xa que ta-
mén preparamos o corpo do falecido para expolo, ofrecémoslle flores, seguímolo en 
procesión até o cemiterio e depositamos o seus restos en cinceiros, ou ben en nichos ou 
panteóns. 

� 9) Traducimos as formas castelás do exercicio ás correspondentes galegas: 
– Inhumar: enterrar, de in e humus; dentro da terra. 
– Cemiterio: procede do latín tardío coementerium, que á súa vez vén do grego 

κοιμητήριον, que significaba “dormitorio” 

– Defunción: procede de defungor, que significaba cumprir con algo, pagar unha 
débeda. 

– Columbario: de columba, que significa pomba, polo conxunto de nichos onde co-
locaban as furnas cinerarias que se parecía a un pombal. 

– Mausoleo: derivado do nome do rei Mausolo, rei de Caria, a quen a súa esposa 
fixo construír un monumental sepulcro. 

– Osario: de ossum, lugar onde se colocaban os osos dos mortos. 
– Epitafio: de epitaphius, oración fúnebre. 

20.10  Unidade 10 

Do apartado  agora practica na páxina 164 

� A) Ludi magistri: os mestres de escola; nominativo plural masculino. 

Docentium: dos docentes; xenitivo plural do participio de presente docens, -entis. 

Discipuli: os discípulos ou alumnos; nominativo plural masculino. 

Praeceptores: aos preceptores, aos titores; acusativo plural masculino. 

Studia: os estudos; acusativo plural neutro. 

Docere: ensinar; infinitivo de presente activo. 

� B) Ofrecemos a tradución e debaixo a análise sintáctica: 
– Á mañá os mestres fan a vida imposible (literalmente: negan a vida) 

Ludi magistri  mane   vitam  negant 

SUX CD VBO CCT  
– Os discípulos deben amar os seus preceptores e os estudos. 
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Discipuli     praeceptores suos et studia   amare     debent 

SUX CD VBO VBO 

Oración de infinitivo - CD  
– Lucio Paulo, ao bicar a súa filliña, deuse conta da que estaba un pouco triste. 

 

Lucio Paulo     filiolam suam   osculans    animadvertit    tristiculam  esse 

CD VBO VBO 

CD - Oración de infinitivo 

VBO ATR 

Participio concertado 

SUX 

 
– Entrementres chegamos andando a certo lugar. 

 

Interea     ambulantes    pervenimus    ad quendam locum 

CCL VBO Part concert - SUX CCT  
– Aquela, enganando ao marido, subiu á nave. 

 

Illa,   fallens   maritum,   navem  ascendit 

CD VBO VBO 

Participio concertado 

SUX CCL 

 
– Amantes, dementes. (Trátase dunha oración nominal, na que  hai que sobreenten-

der o verbo sum, e que completa sería amantes amentes sunt.) 

Amantes,   amentes 

ATR SUX  
� C) Compañeiro: procede de cum máis pane, ou sexa, con quen compartes o teu pan. 

Alumnus: derivado do verbo alo (alimentar), no sentido de que se alimenta o seu 
espírito ou sabiduría. 

Aula: procede de aula, -ae¸que orixinalmente era o patio ou atrio. 

Titor: do verbo tutor (dar seguridade, protexer). 

Profesor: de professio, -onis (profesión), aquel que desempeña unha profesión. 

Institutum: de institutum ,-i (regra de conduta, costume, proxecto, idea, regra, prin-
cipios filosóficos). 

Escola: de schola, -ae (ocio consagrado ao estudo, lugar onde se ensina). 

Discipulus: derivado do verbo disco (aprender) discipulus, -i (aprendiz). 

� D) Foi nomeado doutor honoris causa pola Universidade Complutense. 

É un fachendoso, sempre fala ex cáthedra. 

Recibiu a máxima cualificación: sobresaliente cum laude. 

Na Escola Superior de Arquitectura o numerus clausus é de trescentos alumnos. 

O comentarista tivo un lapsus linguae que provocou a risa dos oíntes. 

Deixa o teu curriculum vitae, xa te chamaremos. 

� E) A primeira frase quere incidir no esforzo que require o estudo, un esforzo que sem-
pre dá resultados positivos e dos que sempre poderemos sacar proveito. 
A segunda frase, de grande contido irónico, quere dicir que se alguén non é demasia-

do intelixente, non o vai conseguir por moitos estudos que faga, mesmo que sexan de 
nivel universitario, en referencia á Universidade de Salamanca, unha das máis reputadas 
de España. Dito doutro xeito máis directo, que mesmo hai licenciados universitarios que 
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son uns auténticos inútiles. 

� F) Tulliolam: diminutivo afectuoso do nomen feminino Tulia, en acusativo singular. 

Pisonem: cognomen, de Piso, -onis, acusativo singular. 

Pompei: nomen, de Pompeius, -i, xenitivo singular. 

Crassum: cognomen, de Crassus, -i, acusativo singular. 

P.: abreviatura probable do praenomen Publio. 

Valerius: nomen, en nominativo singular. 

Terentia: nomen, en nominativo singular. 

Do apartado avaliación  na páxina 165 

� 1) É preciso completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número 
e tempo en que está o verbo que xa aparece no cadro en cada columna: 

fero volo verbero eo possum 

tulisti voluisti verberavisti i(v)isti potuisti 

ferebant volebant verberabant ibant poterant 

ferimua volumus verberamus imus possumus 

feres voles verberabis ibis poteris 

ferebat volebat verberabat ibat poetrat 

ferre velle verberare ires posse 

fer --- verbera i --- 

fertis vultis verberatis itis potetis 

ferunt volunt verberant eunt possunt 

tulerunt voluerunt verberaverunt i(v)erunt potuerunt 

� 2) Lembre que para conxugar o infinitivo de presente, hai que partir da raíz do tema de 
presente; que para conxugar o infinitivo de pasado ou perfecto, hai que partir da raíz de 
perfecto; e que para conxugar o infinitivo de futuro, o seu participio declínase en acusa-
tivo porque é o caso no que se expresa sempre o suxeitos do infinitivo: 

 presente pasado futuro 

cano canere cecinisse 
canturum, am, un esse 

canturos, as, a esse 

expugno expugnare expugnavisse 
expugnaturum, am, um esse 

expugnaturos, as, a esse 

iubeo iubere iussisse 
iussurum, am , um esse 

iussuros, as, a esse 

peto petere petivisse 
petiturum , am , um esse 

petituros, as, a esse 

� 3) Ofrecemos primeiro o que solicita o exercicio e logo a tradución para unha mellor 
compresión do mesmo, aínda que o exercicio non a esixa: 

– Praedo nihil respondit illis (interrogantibus). 

O ladrón non respondeu nada a aqueles que lle preguntaban. 
– Nil difficile est homini (amanti). 

Nada é difícil para o home que ama. 
– Vidimus adulescentium greges (pugnantium). 
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Vimos grupos de adolescentes que loitaban con puños. 
– Timeo Danaos (ferentes) dona. 

Temo os Dánaos (gregos) que traen regalos. 

� 4) Primeiro ofrecemos a tradución e despois, a análise sintáctica: 
– É ridículo querer o que non podemos ter. 

 

Est  ridiculum     quaerere   quae   habere   non   possumus 

CD VBO 

SUX - Oración de infinitivo 

CCN VBO VBO ATR VBO 

CD - Oración de infinitivo 

 
– Os soldados de infantería non puideron lanzar os proxectís. 

 

Pedites   tela  conicere   non  potuerunt 

CD VBO SUX CCN VBO 

O. de infinitivo - CD  
– A miña obriga foi evitar o perigo e resistir coas tropas. 

 

Meum officum  fuit   vitare   periculum   et    copiis   resistere 

VBO NEX CCCmp SUX CD 

ATR - Oración de infinitivo 

VBO VBO 

 
– Podes ver unha nave consumíndose polo incendio. 

 

Navem   incendio  conflagrantem   videre   potes 

VBO 

Participio concertado 

VBO 

O. de infinitivo - CD 

CD VBO CAx 

 
� 5) Traducimos as formas castelás do exercicio ao galego nos parénteses, cando sexan  

diferentes: 
– Amante: verbo amar, participio de presente amans, -antis de amo. 
– Oyente (oínte): verbo oír, participio de presente audiens, -entis de audio. 
– Confidente: verbo confiar, participio de presente confidens, -entis do verbo confi-

do. 
– Decadente: verbo caer, participio de presente cadens, -entis do verbo cado. 
– Reincidente: verbo reincidir, participio de presente incidens, -entis do verbo inci-

do. 
– Deslumbrante (abraiante): verbo deslumbrar, participio de presente illuminans, -

antis do verbo illuminare. 
– Viviente (vivinte): verbo vivir, participio de presente vivens, -entis de vivo. 
– Colgante: verbo colgar, participio de presente collocans, -antis do verbo colloca-

re. 
– Docente: non existe o infinitivo en romance deste verbo latino docere, co seu par-

ticipio de presente docens, -entis. 
– Ardiente (ardente): verbo arder, participio de presente ardens, -entis de ardeo. 

� 6) Cinco neoloxismos latinos en galego poderían ser: 
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– Interlocutor: da preposición inter máis o verbo loquor (dicir). 
– Introspección: do adverbio intro máis o verbo spicio (mirar). 
– Suicidio: do pronome reflexivo sui e o verbo caedo (matar). 
– Omnívoro: de omnis, omne (todo) e máis o verbo voro (devorar). 

– Espectrógrafo: do latín spectrum (imaxe, pantasma) e do grego γραφος (escritu-
ra). 

� 7) Agrupamos as respostas en función dos tres grupos de palabras posibles: 
– De orixe grega: antropófago, hemiciclo, tecnoloxía e telégrafo. 
– De orixe latina: somnífero, agricultura, acueducto. 
– De orixe grecolatina: audio (latín) + metría (grego); auto (grego) + móbil (latín); 

tele (grego) + visión (latín); radio (latín) + terapia (grego) 

� 8) Cando nacía un neno recoñecido polos seus pais, purificábano aos nove días no altar 
doméstico, e colgábaselle a bulla ao pescozo. A bulla era unha bolsiña de ouro ou de 
coiro que funcionaba como adorno e tamén como amuleto. 

� 9) As principais semellanzas son que as primeiras etapas case coinciden coas nosas, xa 
que o ludus litterarius corresponderíase co noso ensino primario, e logo viría a nosa 
ESO, que equivalería en Roma ao ludus grammaticus. Como no noso caso actual, quen 
quere facer estudos superiores debe seguir no bacharelato, e en Roma debía continuar 
aos 16 o ludus rethoris. 
As principais diferenzas son os contidos e os métodos de ensino e aprendizaxe utili-

zados, xa que despois do progreso e do avance tecnolóxico e de coñecemento dos sécu-
los que nos separan, un rapaz de hoxe en día ten moita máis información que asimilar 
que un estudante romano. 

� 10) Traducimos as palabras do exercicio ao galego: 
– Pueril, puericultura, puerperio: de puer, -i (neno). 
– Infancia, infante, infantería, infanticidio, infantil: de infans, -antis (mudo, neno). 
– Xuvenil, rexuvenecer, xuventude: de iuvenis, -e (xove). 
– Senador, senil: de senex, senis (vello, ancián). 
– Adolescencia, adolescente: de adulescens, -entis (adolescente, que adoece, su-

ponse que de amor). 

20.11  Unidade 11 

Do apartado  agora practica na páxina 178 

� A) Ofrecemos primeiro a forma verbal do texto en activa, logo a forma en pasiva e fi-
nalmente a tradución en pasiva. Todas as formas están en 2ª persoa do singular, por iso 
a súa voz pasiva pode ter dúas terminacións ou desinencias, en –ris ou –re: 

– Exossas: exossaris, -re: es desosado. 
– Praeduras: praeduraris, -re: es endurecido. 
– Ornas: ornaris, -re: es adornado. 
– Adicies: adiceris, -re: es engadido. 
– Obligar: obligaris, -re: es atado. 
– Mittes: mitteris, -re: es enviado 
– Lavas: lavaris, -re: es lavado. 
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– Asperges: aspergeris, -re: es esparexido. 
– Inferes: infereris, -re: es servido. 

� B) Traducimos as oracións, ofrecemos a análise morfolóxica e logo a sintáctica: 
– As máis grandes xoias dunha matrona son os seu fillos. 
Maxima: nominativo plural neutro de maximus, -a, -um. 
Ornamenta: nominativo plural neutro de ornamentum, -i. 
Matronis: xenitivo singular feminino de matro, -onis. 
Liberi: nominativo plural masculino de liberi, -orum. 
Sunt: 3ª singular presente indicativo activo do sum. 

 

Maxima ornamenta  matronis  liberi  sunt 

ATR VBO SUX CN  
– Unha matrona da Campania amosaba as súas preciosísimas xoias á nai de Corne-

lia. 
Campana: nominativo singular feminino de Campanus, -a, -um. 
Matrona: nominativo singular feminino de matrona, -ae. 
Corneliae: xenitivo singular feminino de Cornelia, -ae. 
Matri: dativo singular feminino de mater, -tris. 
Ornamenta: acusativo plural neutro de ornamentum, -i. 
Sua: acusativo plural neutro de suus, -a, -um. 
Pulcherrima: acusativo plural neutro do superlativo de pulcher, -chra, -chrum. 
Ostendebat: 3ª singular pretérito imperfecto indicativo activo de ostendo. 

 

Campana matrona  Corneliae  matri  ornamenta sua pulcherrima  ostendebat 

CI VBO SUX CN CD  
– Cornelia entretiña a matrona coa súa conversa. 
Cornelia: nominativo singular feminino de Cornelia, -ae. 
Sermone: ablativo singular masculino de sermo, -onis. 
Matronam: acusativo singular feminino de matrona, -ae. 
Trahebat: 3ª singular pretérito imperfecto indicativo activo de traho. 

Cornelia  sermone  matronam  trahebat 

VBO SUX CCIns CD  
– Os irmáns Graco, fillos de Cornelia, volvían da escola. 
Gracchi: nominativo plural masculino de Gracchus, -i. 
Fratres: nominativo plural masculino de frater, fratris. 
Corneliae: xenitivo singular feminino de Cornelia, -ae. 
Liberi: nominativo plural masculino de liberi, -orum. 
E: preposición de ablativo. 
Schola: ablativo singular feminino de schola, -ae. 
Redibant: 3ª singular pretérito imperfecto indicativo activo de redeo. 

Gracch fratres,  Corneliae  liberi,  e schola  redibant 

SUX CCL VBO CN APO  
– A nai de Cornelia díxolle a aquela hóspede: “estas son as miñas xoias”. 
Corneliae: xenitivo singular feminino de Cornelia, -ae. 
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Mater: nominativo singular feminino de mater, matris. 
Illi: dativo singular feminino de ille, illa, illud. 
Hospitae: dativo singular feminino de hospita, -ae. 
Dixit: 3ª singular do pretérito perfecto indicativo activo de dico. 
Haec: nominativo plural feminino de hic, haec, hoc. 
Ornamenta: nominativo plural neutro de ornamentum, -i. 
Sunt: 3ª singular presente indicativo activo do sum. 
Mea: nominativo plural neutro de meus, -a, -um. 

 

Corneliae  mater  illi hospitae  dixit: “haec ornamenta  sunt  mea” 

SUX CI ATR VBO SUX VBO CN 

CD  
� C) Ofrecemos a tradución completa en galego, cos elementos que solicita o exercicio 

sinalados entre paréntese: 
Tentas parecer novo, Letinio, (cos cabelos tinxidos). 
De súpeto agora es (un corvo), cando antes eras (un cisne). 

Do apartado avaliación  na páxina 179 

� 1) É preciso completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número 
e tempo en que está o verbo que xa aparece no cadro en cada columna: 

deleo scribo rego munio laudo 

delemur scribimur regimur munimur laudamur 

delebitur scribetur regetur munietur laudabitur 

delebamini scribebamini regebamini muniebamini laudabamini 

deleris scriberis regeris muniris laudaris 

deleri scribi regi muniri laudari 

� 2) Ofrecemos primeiro a solución ao exercicio e tras a coma analizamos a forma resul-
tante para que o exercicio resulte máis comprensible: 

– Fugabitur: fugabit, 3ª singular futuro imperfecto indicativo activo. 
– Repellunt: repelluntur, 3ª plural presente indicativo pasivo. 
– Claudimur: claudimus, 1ª plural presente indicativo activo. 
– Geruntur: gerunt, 3ª plural presente indicativo activo. 
– Imponeris: impones, 2ª singular presente indicativo activo; ou imponis, 2ª singu-

lar futuro imperfecto indicativo activo. 

� 3) Ofrecemos cada parella de formas verbais traducidas, separadas por guión: 
– Poñerá en fuga – será posto en fuga. 
– Rexeitan – son rexeitados. 
– Somos encerrados – encerramos. 
– Están feitos – fan. 
– Serás posto – pos, ou poñerás. 

� 4) Traducimos as oracións, ofrecemos a análise morfolóxica e logo a sintáctica: 
– Xa Sagunto era asediada con grandísima forza. 
Iam: adverbio de tempo. 
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Saguntus: nominativo singular masculino de Saguntus, -i. 
Summa: ablativo singular feminino de summus, -a, -um. 
Vi: ablativo singular feminino de vis. 
Oppugnabatur: 3ª singular pretérito imperfecto indicativo pasivo de oppugno. 

Iam  Saguntus  summa vi  oppugnabatur 

SUX CCM VBO CCT  
– Este triunfo dos romanos será anunciado polos embaixadores. 
Haec: nominativo singular feminino de hic, haec, hoc. 
Romanorum: xenitivo plural masculino de Romanus, -a, -um. 
Victoria: nominativo singular feminino de victoria, -ae. 
A: preposición de ablativo, que introduce o axente de persoa. 
Legatis: ablativo plural masculino de legatus, -i. 
Nuntiabitur: 3ª singular futuro imperfecto indicativo pasivo de nuntio. 

 

Haec  Romanorum  victoria  a legatis  nuntiabitur 

CN 

SUX 

VBO CAx 

 
– Os campos dos Galos eran devastados pola cabalería dos xermanos. 
Gallorum: xenitivo plural masculino de Galli, -orum. 
Agri: nominativo plural masculino de ager, agri. 
A: preposición de ablativo, que introduce o axente de persoa. 
Germanorum: : xenitivo plural masculino de Germanus, -a, -um. 
Equitatu: ablativo singular masculino de equitatus, -us. 
Vastabantur: 3ª plural pretérito imperfecto indicativo pasivo de vasto. 

 

Gallorum  agri  a Germanorum equitatu  vastabantur 

CN VBO SUX CN 

CAx  
– Naquela batalla son matados polos inimigos setenta e catro soldados de cabalería. 
In: preposición de ablativo. 
Eo: ablativo singular neutro de is, ea, id. 
Proelio: ablativo singular neutro de proelium, -ii. 
Quattor et septuaginta: numeral cardinal indeclinable. 
Equites: nominativo plural masculino de eques, -itis. 
Ab: preposición de ablativo, que introduce o axente de persoa. 
Hostibus: ablativo plural masculino de hostis, hostis. 
Interficiuntur: 3ª plural presente indicativo activo de interficio. 

In eo proelio  quattor et septuaginta equites  ab hostibus  interficiuntur 

VBO SUX CCL CAx  
– César traslada o exército aos campamentos de inverno. 
Caesar: nominativo singular masculino de Caesar, -aris. 
In: : preposición de acusativo. 
Hiberna: acusativo plural neutro de hiberna, -orum. 
Exercitum: acusativo singular masculino de exercitus, -us. 
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Traducit: 3ª singular do presente indicativo activo de traduco. 

Caesar  in hiberna  exercitum  traducit 

SUX CCL VBO CD  
� 5)  Os textos máis antigos do castelán son as Glosas Silenses, atopadas no mosteiro de 

Santo Domingo de Silos, e as Glosas Emilianenses, que reciben o seu nome por aato-
parse no mosteiro de San Millán de la Cogolla. Datan do século X. 
Na península, os documentos máis antigos do galego-portugués son: 
– No eido literario a cantiga satírica Ora faz ost'o senhor de Navarra de Joam 

Soares de Paiva, escrita cara ao ano 1200.  
– Os primeiros documentos non literarios en galego, a Noticia de Torto (1211) e o 
Testamento de Afonso III de Portugal (1214). 

– O documento máis antigo escrito no actual territorio de Galicia data do ano 1228. 
Trátase do Foro do bõ burgo de Castro Caldelas, outorgado por Afonso IX en 
abril dese ano ao municipio de Allariz. 

� 6) A fala románica primitiva era o latín vulgar, unha lingua sen normas, a medio cami-
ño entre o latín e o castelán, na que coincidían distintas palabras en diferentes estados 
da súa evolución. Por exemplo, podemos atopar “otero” xunto a latina altariu nun 
mesmo texto, coas intermedias “auterio”, “outerio” ou a que deu en galego “outeiro”. 

� 7) Escribimos as solucións directamente en galego, xa que as casteláns son moi seme-
llantes: 

– -loxía: mineraloxía, xeoloxía e bioloxía. 
– -manía: cleptomanía, melomanía, megalomanía. 
– -grafía: cristalografía, biografía, caligrafía. 

� 8) Historicamente, a toga foi unha vestimenta distintiva da Roma antiga. Consiste nu-
nha longa tea, de ao redor de 6 metros de lonxitude. Esta tea estaba envolta ao redor do 
corpo dun xeito especial e foi xeralmente usada sobre unha túnica. A toga era invaria-
blemente feita de la, e a túnica baixo esta era usualmente de lino. Os ricos levábana de 
la moi fina e branca, salvo en casos de loito, e os pobres, escura.  
Os cónsules, pastores e triunfadores usábana con raias de cores diversas e bordada de 

ouro. Cando estaban de loito ou baixo o peso dalgunha calamidade pública os romanos 
cambiaban a toga branca pola de cor negra ou gris intenso. Todo cidadán romano usaba 
a toga, excepción feita dos criminais que foran condenados. Na maior parte da historia 
de Roma, a toga foi usada exclusivamente por homes, mentres que as mulleres usaban a 
stola. Os cidadáns non romanos tiñan prohibido usar toga. 

� 9) Gustatio: porros, ovos, talos de verduras (coma o cardo ou a borralla), papas, fabas 
con manteiga. 
Prima mensa: embutidos. 
Secunda mensa: uvas, peras, castañas, olivas, viño, garavanzos e chícharos bravos. 
O autor considera esta unha parvula cena porque non é unha cea de tres pratos, ou 

porque a prima mensa é moi lixeira. 

� 10) No matrimonio cum manu os bens da esposa pasaban a pertencer ao marido, men-
tres que no sine manu a muller mantiña as súas propiedades, a súa dote e os seus bens 
materiais. 
Nubere significa casar, mentres que ducere uxorem domum é conducir a muller á ca-

sa, dando a entender que a que casaba era ela, cun home que a acollía no seu fogar. 
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20.12  Unidade 12 

Do apartado  agora practica na páxina 192 

� A) Completamos a tradución engadindo as palabras que faltan entre parénteses: 
Na mesmísima (entrada) había de pé un (porteiro) vestido de verde, cinxido por un 

cinto de cor cereixa, e pelaba chícharos nunha escudela de prata. Sobre o (limiar) colga-
ba unha gaiola de ouro na cal unha pega saudaba (aos que entraban). Polo demais, men-
tres eu contemplaba estupefacto todo isto, case me fallan as pernas e caio de costas. Á 
(esquerda) da porta, non lonxe do (cuarto) do (porteiro), un enorme (can), atado cunha 
cadea, fora pintado na (parede), e encima estaba escrito con grandes letras (COIDADO 
CO CAN) e os meus colegas riron de min. 

� B) Tras dar cada solución do exercicio, analizamos a forma verbal para sexa máis com-
prensible: 

– Stabat: stabatur; 3ª singular pretérito imperfecto indicativo pasivo de sto. 
– Purgabat: purgabatur; 3ª singular pretérito imperfecto indicativo pasivo de pur-

go. 
– Pendebat: pendebatur; 3ª singular pretérito imperfecto indicativo pasivo de pen-

do. 
– Salutabat: salutabatur; 3ª singular pretérito imperfecto indicativo pasivo de salu-

to. 
– Stupeo: stupeor; 1ª singular presente indicativo pasivo de stupeo. 
– Fregi: fractus sum; 1ª singular pretérito perfecto indicativo pasivo de frango, fre-

gi, fractum. 
– Erat pictus: 3ª singular pretérito pluscuamperfecto indicativo pasivo de pingo, 

pinxi, pictum. 
– Scriptum erat: 3ª singular pretérito pluscuamperfecto indicativo pasivo de scribo 

scripsi, scriptum. 
– Riserunt: risi sunt: 3ª plural pretérito perfecto indicativo pasivo de rideo, risi, ri-

sum. 

� C) Todas as formas de participio de texto que non forman parte da conxugación do ver-
bo en voz pasiva son participios concertados. Indicamos con quen concertan e logo 
damos o seu significado: 

– Sucintus: participio de perfecto, concerta con ostiarius (cinxido). 
– Intrantes: participio de presente substantivado en acusativo plural que fai a fun-

ción de complemento directo (os que entraban). 
– Resupinatus: participio de perfecto, concerta co suxeito elíptico en 1ª persoa 

(deitado boca arriba). 
– Vinctus: participio de perfecto, concerta con canis (atado). 
– Intrantibus: participio de presente substantivado en dativo plural que equivale ao 

complemento indirecto (para os que entraban). 

� D) Ao vestibulum (vestíbulo) e ás fauces, ou entrada ao compluvium. 

� E) Ofrecemos a tradución e logo a análise sintáctica: 
– As columnatas foron colocadas arredor ao xeito da letra D. 
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Porticus  in D litterae similitudinem  circumactae sunt 

SUX 

CCM 

VBO CN 

 
– As restantes habitacións deste lado son ocupadas para as necesidades dos escra-

vos. 

 

Reliqua cubica  lateris huius  servorum   usibus   detinentur 

CN VBO SUX CN CI  
– A avenida foi rodeada por buxo e romeiro. 

 

Gestatio  buxo aut rore marino   ambita est 

SUX VBO CAx  
– Os tellados das casas de campo adornan a costa coa súa moi agradable variedade.  

Villarum  tecta  varietate gratissima   litus   ornant 

CCM VBO SUX CN CD  

Do apartado avaliación  na páxina 193 

� 1) Cómpre completar o cadro conxugando cada verbo en cada fila na persoa, número e 
tempo e voz en que está o verbo que xa aparece no cadro en cada columna: 

relinquo vinco aperio iaceo simulo 

relinquere vincere aperire iacere simulare 

relinquisset vicisset aperuisset iecisset simulavisset 

relictus est victus est apertus est  iactus est simulatus est 

relinquetis vincetis aperietis iacebitis simulabitis 

relictae erant victae erant apertae erant iacetae erant simulatae erant 

� 2) Cómpre poñer atención na declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 
declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Ista domus aurea  istae domus aureae 

----- domus aurea  ------ domus aureae 

istam domum auream  istas domus aureas 

istius domus aureae  istarum domuum aurearum 

isti domui aureae  istis domibus aureis 

ista domu aurea  istis domibus aureis 

– Hoc illustre lararium  haec illustria lararia 

----- illustre lararium  ------ illustria lararia 

hoc illustre lararium  haec illustria lararia 

huius illustris lararii  horum illustrium larariorum 

huic illustri larario  his illustribus larariis 

hoc illustri larario  his illustribus larariis 

– Illa vetus insula  illae veteres insulae 
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----- vetus insula  ----- veteres insulae 

illam veterem insulam illas veteres insulas 

illius veteris insulae  illarum veterum insularum 

illi veteri insulae  illis veteribus insulis 

illa vetere insula  illis veteribus insulis 

� 3) Ofrecemos a tradución e a continuación a análise sintáctica: 
– Escoitei que Valerio Marcial morrera. 

 

Audivi   Valerium Martialem  decessum esse 

VBO SUX inf VBO 

CD - Oración de infinitivo  
– Tito Livio narrou as fazañas do pobo romano desde a fundación da cidade. 

Titus Livius  res gestas  populi Romani  ab urbe condita  narravit 

VBO CN CCT SUX CD  
– Escipión, agotadas as posibilidades da patria, desexou establecer a paz. 

 

Scipio,  exhaustis  patriae  facultatibus,  cupivit   pacem   componere 

VBO 

Participio absoluto 

CN 

CD - Oración de infinitivo 

SUX CD VBO 

 
– Sendo xeneral Aníbal, a flota foi enviada a Sardeña. 

 

In Sardiniam   classis  missa est,  Hannibale duce 

SUX 
Participio absoluto 

CCL VBO 
 

– Son raros os matrimonios duradeiros acabados pola morte, e non rotos polo di-
vorcio. 

 

Rara  sunt  diuturna matrimonia  finita  morte,   non  divorcio  interrupta 

VBO 

Part. concertado 

VBO CCN ATR SUX VBO CAx CAx 

Part. concertado  

� 4) Ofrecemos o texto traducido en galego introducindo as palabras que solicita o exer-
cicio entre parénteses: 
A risa (da turba dos transeúntes) espértanos, e xunto ao meu leito está Roma. Sempre 

que, (fatigado) polo aburrimento, me apetece (durmir), marcho (á miña casa de campo). 

� 5) Recorde que o participio de pasado ou pretérito pasivo se constrúe sobre a raíz da 
forma de supino, que é a terceira do enunciado verbal. No caso dos verbos da 1ª conxu-
gación non aparecen porque os temas de perfecto e de supino son regulares sobre o te-
ma de presente coas desinencias –avi, -atum: 

– Quaero, quaesivi, quaesitum, 3: quaesitus, -a, -um. 
– Premo, pressi, pressum, 3: pressus, -a, -um. 
– Iubeo, iussi, iussum, 2: iussus, -a, -um. 
– Invenio, inveni, inventum, 4: inventus, -a, -um 
– Muto, 1: mutatus, -a, -um. 

� 6) As nosas linguas romances deixaron de utilizar as desinencias de voz pasiva do tema 
de presente. Para construír as formas da voz pasiva, tanto o castelán coma o galego, es-
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colleron formas perifrásticas, mediante o participio verbal pasivo e o uso do verbo ser 
como auxiliar. 

� 7) Hoxe o concepto de grupo de casas urbanas circundando un patio de veciños común, 
que correspondía coa insula romana, é denominado “bloque ou cuadra”; o termo “ma-
zá” aplicado a este concepto considérase un castelanismo. 

� 8) A primeira diferenza entre ambas era o nivel adquisitivo dos seus propietarios: as 
domus eran as vivendas da xente acomodada, mentres que nas insulae vivían xente con 
menos recursos. A domus era coma unha vivenda para unha soa familia, co seu patio 
interior e o seu xardín, mentres que as insulae eran edificios de varios pisos con varias 
vivendas en cada un, de xeito que, de ter patio, este era comunitario. Evidentemente, as 
domus eran máis amplas e confortables, mentres que as insulae eran de máis reducidas 
dimensións e con menos comodidades. 

� 9) Os temas principais dos mosaicos eran variados: formas xeométricas, figuras de 
animais ou de vexetais, escenas da vida cotiá, ou os que eran más prezados e exquisi-
tos, os que representaban algunha escena dalgunha historia da mitoloxía. 

� 10) A villa romana tiña dúas partes fundamentais: unha destinada ao lecer do dono (vi-
lla urbana) e outra á explotación agrícola, de habela. 
A villa rustica era a destinada aos servos e aos escravos. Xunto con ela estaba a parte 

dedicada aos labores do campo: as cortes (cortes e currais), bubilia (cortes para bois), 
equilia (cortes para cabalos), granarium (tulla), horreum (hórreo) e apothecae (almacén 
para as froitas). 

20.13  Unidade 13 

Do apartado  agora practica na páxina 208 

� A) As palabras do texto do campo semántico das termas son: balneum (baño), ad frigi-
dam (baños de auga fría), linteis (lenzo), gausapa (toalla). 

� B). Indicamos con quen concertan as formas de participio, e logo damos o seu signifi-
cado: 

– Calfacti: concorda co suxeito nos (caldeados, quentados). 
– Perfusus: concorda co suxeito Trimalchio (empapado). 
– Factis: concorda co complemento circunstacial palliis (feitos). 
– Involutus: concorda co suxeito omitido que é de novo Trimalchio (envolto). 

� C) O exercicio non o esixe, pero de cada forma faremos a súa análise morfolóxica: 
– Pilarum: xenitivo plural feminino de pila, -ae (pelota). 
– Trochi: xenitivo singular masculino de trochus, -i (xogo do aro). 
– Follem: acusativo singular masculino de follis, -is (balón de coiro). 
– Ocellatis: ablativo plural masculino de ocellati, -orum (chinas, canicas ou peque-

nos coios de cores). 
– Nucibus: ablativo plural feminino de nux, nucis (noces). 

� D) Primeiro ofrecemos a tradución e logo mostramos a análise sintáctica: 
– Nós, quentados pola suor, saímos cara á sala dos baños fríos. 
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Nos   sudore  calfacti   ad frigidam  eximus 

SUX 

Part. concertado 

CCL VBO VBO CAx 

 
– En efecto, despois de lanzadas as chucas, cada un sacara un ou seis. 

 

Tallis   enim  iactatis,  quisque  canem aut senionem   miserat 

CD 

Participio absoluto 

NEX SUX VBO 

 
– O que lanzara a sorte de Venus, levaba todos os denarios. 

 

Is    qui  venerem  iecerat   universos denarios  tollebat 

CD CD 

MOD – Or. de relativo 

VBO SUX SUX VBO 

 
– A buxaina, que os nenos teñen constantemente en movemento, fai reviravoltas 

baixo a corda retorta. 

 

Turbo,  quem  pueri  exercent,  sub torto verbere  volitat 

CCL CD 

MOD – Or. de relativo 

VBO SUX SUX VBO 

 
– Eu lanzarei cos puños a pelota mentres estea suspendida no aire. 

Ego  pugillatorium  follem  pendentem  incursabo   pugnis 

CD VBO CCM SUX Part concertado  
– Eu perdín vinte mil moedas no xogo. 

Ego  perdidi   viginti milia nummun  in lusum 

SUX CCCausa VBO CD  
� E) Ofrecemos primeiro a tradución, logo a análise sintáctica e logo o cambio de voz: 

– Nese momento Trimalción era envolto con toallas polos servos. 

 

Iam  servi   Trimalchionem  linteis  tergebant 

Iam  Trimalchio   tergebatur  linteis   a servis 

SUX 

SUX 

CCIns CCT VBO CAx 

CD  

Do apartado avaliación  na páxina 209 

� 1) Cómpre poñer atención na declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 
declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Aliquis civis  aliqui cives 

-------- civis  ------- cives 

aliquem civem  aliquos cives 

alicuius civis  aliquorum civium 
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alicui civi  aliquibus civibus 

aliquo cive  aliquibus civibus 

– Alterum carmen altera carmina  

---------- carmen ------- carmina 

alterum carmen altera carmina 

alterius carminis alterorum carminum 

alteri carmini  alteris carminibus 

altero carmino alteris carminibus 

– Utra spes: só se declina en singular. 

------ spes 

utram spem 

utrius spei 

utri spei 

utra spe 

– Quid iter  qua itinera 

------ iter  ---- itinera 

quid iter  qua itinera 

cuius itineris  quorum itinerum 

cui itineri  quibus itineribus 

quo itinere  quibus itineribus 

� 2) Introducimos o pronome relativo na oración delimitándoa entre corchetes para que 
resulte máis fácil de comprender, e explícase que función cumpre na oración de relati-
vo: 

– Testem[qui nunc indicibus respondet] nunquam videramus. Qui funciona coma 
suxeito en nominativo singular masculino. 

– Res[quae mihi placent]tibi semper non placent. Quae funciona coma suxeito en 
nominativo plural neutro. 

– Homines[quos acusavisti] iniusti erant. Quos funciona coma complemento direc-
to masculino plural. 

– Hannibal ad Alpes, [quae Italiam ab Galliam seiungunt], venit. Quae funciona 
coma suxeito en nominativo singular feminino. 

– Belgae proximi sunt Germanis, [cum quibus continenter bellum gerunt] Quibus 
funciona como complemento circunstancial de compañía en ablativo plural mas-
culino. 

� 3) Ofrecemos primeiro a tradución, e logo a análise sintáctica de cada oración: 

– Roma tivo sete reis, os nomes dos cales non lembro. 

 

Septem reges  Roma  habuit, quorum  nomina  non  memoro 

CD 

MOD – Or. de relativo 

CCN VBO VBO CD CN SUX 

 
– Publio Escipión, que vencera a moitos inimigos, retirouse á súa casa de campo. 
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P. Scipio, qui  multos hostes  devicerat,  in villa sua  se  recepit 

MOD – Or. de relativo 

CD VBO CCL SUX VBO CD SUX 

 
– Recibín a carta que me enviaches. 

 

Litteras  accepi  quas  ad me  misisti 

CD 

MOD – Or. de relativo 

VBO CD VBO CI 

 
– Matou aos que invitara. 

 

Quos  invitaverat  interfecit 

CD 

Or. relat. Substantivada - CD 

VBO VBO 

 
– Había en certa cidade un rei e unha raíña. 

 

Erant  in quidam civitatem  rex et regina 

SUX VBO CCL  
– E ninguén dun modo mellor devolverá o agradecemento a unha nai. 

Neque  quisquam  melius  referet  matri  gratiam 

SUX CCN VBO CCM CI CD  
– Ningún amor, nin matrimonios volveron dobregar o seu ánimo. 

 
CD – Or. de infinitivo 

Nulla Venus, nonulli  hymenaei  referet   animmun  flexere 

SUX VBO VBO CD 

 
– Quenquera que tema o valor dos cidadáns é servo. 

 
MOD – Or. de relativo 

Servus  est   nemo   qui   non  audaciam  civium  perhorrescat 

SUX SUX CCN ATR VBO VBO CN CD 

 
– Non houbo en toda a cidade, Ceciliano, quen quixese tocar a túa muller gratis. 

 

Nullus  in tota urbe  fuit  qui  tangere  velle  uxorem tuam,   Caeciliane 

CCL VBO 

CD - Oración de infinitivo 

SUX 

MOD - Oración de relativo 

VBO VBO CD SUX 

 
– Ti es o meu único lar, ti, Cintia, es os meus pais... 

Tu  mihi  sola domus,  tu,  Cynthia,  parentes  es 

SUX VOC ATR VBO APO CI ATR  

� 4) Ofrecemos a tradución de cada verso, e a análise que solicita o exercicio: 

– Quis nunc te adibit? Cui videbaris bella?  

Quen vai estar agora canda ti? Por quen serás vista fermosa? 

Quis: nominativo singular masculino. Cui: dativo singular masculino e feminino. 

– Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? 
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A quen amarás agora? De quen dirán que es? 

Quem: acusativo singular masculino. Cuius: xenitivo singular masculino e femi-
nino. 

– Quem basiaris? Cui labella mordebis? 

A quen bicarás? A quen morderás os beizos? 

Quem: acusativo singular masculino. Cui: dativo singular masculino e feminino. 

� 5) Ofrecemos as oracións engalego cos latinismos insertos en cursiva: 

– Saber inglés comercial é condición sine qua non para conseguir o posto. 

– A votación non foi válida porque non había quórum. 
– Esta frase contén unha expresión ad hoc para aprender os pronomes posesivos. 

– Ese é o quid da cuestión. 

� 6) O alumnado deberá localizar nun mapa de España os topónimos que propón o exer-
cicio. Outros lugares que levan no seu nome as palabras “baños” ou “caldas” son: Ba-
ños de Molgas (Ourense), Caldas de Reis (Pontevedra), Caldes d’Estrac (Barcelona), 
Baños de Montemayor (Cáceres). 

� 7) Os nomes latinos e os correspondentes actuais son: 

– Caput aut navis: cara ou cruz. 

– Orbis: rodar o aro. 

– Turbo: peonza. 

– Musca aenea: a galiña cega. 

– Ocellati: as bolas. 

� 8)  Presentamos os indefinidos en parellas, coas formas castelá e galega se son diferen-
tes: 

– Nada: procede da forma latina res nata (cousa nacida) que substituíu a nihil. 

– Nadie/ninguén: proceden, a forma castelá, da forma latina homines nati (homes 
nacidos); e a galega, da fusión entre nec quem. 

– Ninguno/ningún: proceden ambas das formas unidas nec unum. 

– Alguno/algún: proceden ambas formas de aliquem unum. 

– Otro/outro: proceden do alterum latino, que recolleu o sentido que tiña alius. 

� 9) O texto de Séneca indícanos que as termas non eran un lugar exclusivamente dedi-
cado aos baños e ao aseo público, senón que servían tamén de lugar onde facer rela-
cións sociais, xa que se falaba, se podía comer como nunha taberna; e ademais podías 
recibir tratamentos de mellora corporal como masaxes; e mesmo facer exercicio coma 
nos actuais ximnasios. 

� 10) Hipocausis: forno baixo o chan. Apodyterium: vestiario. Strigile: raspadeira de me-
tal. Laconicum: baño de vapor. Caldarium: sala de baños quentes. Frigidarium: sala de 
baños fríos. Tepidarium: sala de baños tépedos. 

20.14  Unidade 14 

Do apartado  agora practica na páxina 224 

� A) As datas que presenta o texto en latín corresponderían coas nosas seguintes: 

– A.d. IIII Non. Nov. Leucadem: o 3 de novembro (catro días antes das nonas de 
novembro), a Leucade. 
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– A.d. VIII Id. Nov., a.d. VII Actium: os días 6 e 7 de novembro (oito e sete días 
antes dos idus de novembro) en Accio. 

– A.d. VI Id., a.d. V Id. Corcyram: os días 8 e 9 de novembro (seis e cinco días an-
tes dos idus de novembro; o mes non aparece e hai que sobreentendelo) a Corfú. 

– A.d. XVI K. Dec.: o día 16 de novembro (dezaseis días antes das calendas de de-
cembro) en Corfú. 

– A.d. XV K. Dec.: o día 17 de novembro (quince días antes das calendas de de-
cembro) do porto de Corfú a Casiope, fixemos 120 estadios (medida de lonxitu-
de). 

– A.d. VIIII K.: o día 23 de novembro (nove días para as calendas de decembro; o 
mes non aparece e hai que sobreentendelo) a Otranto, en Italia. 

– A.d. VII K.: o día 25 de novembro (sete días para as calendas de decembro; o 
mes non aparece e hai que sobreentendelo) chegou a Brindisi. 

� B) Os adverbios que aparecen no texto son: 

– Adverbios de lugar: ibi (alí), inde (de alí). 

– Adverbios de modo: bellisime (dun xeito fermosísimo), cupide (con precipita-
ción ou arela), usque (seguido de ad, ata). 

– Adverbios de tempo: interea (mentres), postridie (ao día seguinte). 

� C) Ofrecemos primeiro a tradución, e logo a análise sintáctica de cada oración: 

– Ao mesmo tempo Terencia, que te quere moito, entrou xunto connosco á cidade-
la. 

 
MOD – Or. de relativo 

Eodem tempore  simul  nobiscum  in oppida  introiit  Terentia,  quae  te   multum   amat 

SUX SUX CCT CCL VBO CCCom VBO CCCan CD CCT 

 
– Alí fomos retidos polos ventos ata o día oitavo antes das calendas. 

 

Ibi  ventis  retenti sumus  usque ad a.d. VIII K. 

CCT CCL VBO CAx  

� D) Para facer ben a transformación da oración pasiva anterior á voz activa hai que ter 
en conta o suxeito elíptico da oración pasiva (nós), que será o complemento directo da 
activa: 

  

Ibi  venti  nos  retinuerunt  usque ad a.d. VIII K. 

SUX VBO CCL CD CCT  

� E) Os adverbios que aparecen no texto son: 

– Adverbios de tempo: cras (mañá), semper (sempre), quando (cuando), hodie 
(hoxe), heri (onte). 

– Adverbios de lugar: longe (lonxe), ubi (onde), unde (de onde). 

Do apartado avaliación  na páxina 225 

� 1) Os adverbios derivados destes adxectivos serían: 

– Celeris, -e: celeriter. 

– Clarus, -a, -um: clare. 

– Parvus, -a, -um: parve. 

– Doctus, -a,-um: docte 
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– Similis, -e: similiter. 

– Acer, -cris, -cre: acriter. 

– Audax, -cis: audaciter. 

– Prudens, -entis: prudenter 

� 2) Deberá intentar redactar unha oración na que cada locución latina cadre no contexto: 

– O navío Numancia era o non plus ultra dos navíos de guerra da súa época. 

– Nota bene que este exercicio necesita unha atención especial. 

– Pierre de Coubertain pronunciou a lema dos xogos olímpicos: “altius, citius, for-
tius”. 

– Caeu coa bicicleta nunha silva, e veu tan cheo de feridas que parecía un ecce ho-
mo. 

� 3) Trimestre: período de tres meses. 

Trienio: período de tres anos. 

Cuadrienio: período de catro anos. 

Quinquenio, lustro: período de cinco anos. 

Milenio: período de mil anos. 

Década: período de dez anos. 

� 4) As seguintes datas son: 

– A.d. VI Kal. Mart.: seis días antes das calendas de marzo; 24 de febreiro. 

– Postridie Kal. Maias: o día seguinte ás calendas de maio; 2 de maio. 

– Idibus Apr.: os idus de abril; 13 de abril. 

– Kalendis Oct.: as calendas de outubro; 1 de outubro. 

– Nonis Mart.: as nonas de marzo; 7 de marzo. 

– A.d. IV Kal. Febr.: catro días antes das calendas de Febreiro; 29 de xaneiro. 

� 5) Neste exercicio deberá expresar mediante o sistema romano o día do mes do seu na-
cemento, calculando se está entre as calendas ou as nonas, ou entre as nonas ou os idus, 
ou entre os idus e as calendas do mes seguinte; ou ben se coincide con eses días concre-
tos. Lembre que as nonas e os idus varían de data segundo o mes, e que sempre hai que 
contabilizar os dous días, o da data e de referencia. 

� 6) Trátase dun exercicio de lectura sobre os nomes dos días da semana, para practicar a 
pronuncia latina, e a paráfrase, ou comprensión directa do latín. Repítao varias veces, e 
logo comprobe na aula co docente se está correctamente pronunciado, e se comprendeu 
a información fundamental. 

� 7) Primeiro ofrecemos a tradución e logo mostramos a análise sintáctica: 

– Ao primeiro día chamárono así polo Sol, que é o máis importante de todos os as-
tros. 

 
MOD – Oración de relativo 

Primum diem  a Sole  apellaverunt,  qui  omnium siderum  princeps  est 

SUX CCCau ATR VBO VBO CN CD 

 
– Os romanos consagraron os nomes dos días a cada un dos astros. 

 

Romani  dierum  nomina  quibusdam sideribus  sacraverunt 

SUX CI VBO CN CD  
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– O día sábado é o que os xentís dedicaron a Saturno. 

 ATR – Oración de relativo substantivada 

Sabbatum dies  est,  quem  gentiles  Saturno  dedicaverunt 

SUX SUX CI VBO VBO CD 

 
– O primeiro día entre nós é o día do Señor que os xentís dedicaron ao sol. 

 
MOD – Oración de relativo 

Dies prima  apud nos   dies dominicus  est,  quem  gentiles  Soli  dedicaverunt 

SUX SUX CI ATR VBO CCL VBO CD 

 

� 8) Primeiro ofrecemos a tradución das formas do texto e logo o cadro multilingüe: 

– Primum diem a Sole: o primeiro día polo Sol. 

– Secundum a Luna: o segundo, pola Lúa. 

– Tertium ab stella Martis: o terceiro, pola estrela de Marte. 

– Quartum ab stella Mercurii: o cuarto, pola estrela de Mercurio. 

– Quintum ab stella Iovis: o quinto, pola estrela de Xúpiter. 

– Sextum a Veneris stella: o sexto, pola estrela de Venus. 

– Septimus ab stella Saturni: o sétimo, pola estrela de Saturno. 

O resto de fragmento do texto di: 

– Entre os hebreos o primeiro día é chamado sabbat. 

– Entre nós, é o día do Señor. 

– O cal, os xentís dedicaron a Saturno. 

As restantes expresións son aquelas que utiliza a lingua portuguesa para se referir 
aos días da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, 
para luns, martes, mércores, xoves e venres, respectivamente. 

Ofrecemos as listaxes de nomes dos días da semana por linguas: 

– Latín: Dies Lunae, Dies martis, Dies Mercurii, Dies Iovis, Dies Veneris, Dies 
Saturni, Dies Solis. 

– Castelán: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 

– Catalán: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, disabte, diumenge. 

– Galego: luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado, domingo. 

– Alemán: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sontag. 

– Francés: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

– Italiano: lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, domenica. 

– Inglés: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Satuday, Sunday. 

� 9) Estes adverbios proceden de: 

– Xamais: procede da unión de iam e magis, con palatalización da iode inicial, e 
supresión da oclusiva sonora velar intervocálica. 

– Hoxe: procede de hodie; que palatalizou o grupo –di– por influxo da iode. 

– Aquí: procede de accum mais hic. 

– Dentro: procede da fusión de de e intro. 

– Máis: vén de magis que suprime a oclusiva sonora velar intervocálica. 

– Detrás: procede da fusión de de e trans, que elimina o n ante o –s final. 
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– Aínda: da fusión de ad e inde e de novo ad; de xeito que se forma adindad*; que 
perde a oclusiva sonora dental intervocálica, e a dental final. En castelán a forma 
todavía procede da expresión tota via. 

– Onte: procede en galego da forma ad noctem; mentres que a forma castelá ayer 
vén de ad heri. 

� 10) O calendario relixioso romano reflectía a hospitalidade de Roma cos cultos dos 
deuses dos territorios conquistados. Orixinalmente eran poucas as festividades relixio-
sas romanas. Ao longo dos anos introducíronse novas festas que sinalaron a asimilación 
dos novos deuses. Chegaron a incorporarse tantas festas que os días festivos eran máis 
numerosos que os laborais. 

As festas relixiosas máis importantes eran as festas lupercales, saturnais, equiria e dos 
xogos seculares. Algunhas festividades cristiás que se celebran actualmente baséanse nas 
festividades que xa existían en tempos romanos, só que cristianizadas para facelas compa-
tibles coa nova relixión. 

20.15  Unidade 15 

Do apartado  agora practica na páxina 238 

� A) O alumno deberá practicar a paráfrase, é dicir, ler varias veces o texto latino e dedu-
cir sen necesidade de consultar o dicionario o sentido global do texto. 

Neste nárrase unha conversa entre o emperador Augusto e o seu fillo Tiberio acerca 
do costume xudeu do xaxún do sábado. 

� B) Ofrecemos primeiro a tradución e debaixo a análise sintáctica: 

–  Nós probamos pan e dátiles no carro. 

 

Nos  in essedo  panem et palmulas  gustavimus 

SUX CCL VBO CD  
– Os xudeus non observan o xaxún do sábado tan dilixentemente como eu fixen 

hoxe. 

 
2º termo da comparación 

Iudaei  non  tam diligenter  sabbati  ieunium  servant,  quam  ego  hodie  servavi 
SUX SUX CN NEX VBO CCM VBO CCN CD CCT 

 
– Volvo a casa en liteira e comín unha doceava parte do pan. 

In lectica  domum  redeo  et  panis   unciam  comedi 

CN NEX VBO CCM VBO CD CCL  
– No baño, despois da primeira hora da noite, comín dous bocados. 

In balneo  post horam primam  noctis  duas buccas  manducavi 

CN CCL VBO CD CCT  

� C) Cómpre poñer atención na declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 
declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade, hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabra procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Angustum et difficillium iter  angusta et difficillia itinera 

angustum et difficillium iter  angusta et difficillia itinera 
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angustum et difficillium iter  angusta et difficillia itinera 

angusti et difficillii itineris  angustorum et difficilliorum itinerum 

angusto et difficillio itineri  angustis et difficilliis itineribus 

angusto et difficillio itinere  angustis et difficilliis itineribus 

– Ea pulcherrima civitas  eae pulcherrimae civitates 

---- pulcherrima civitas  ---- pulcherrimae civitates 

eam pulcherrimam civitatem  eas pulcherrimas civitates 

eius pulcherrimae civitatis  earum pulcherrimarum civitatum 

ei pulcherrimae civitati  eis pulcherrimis civitatibus 

ea pulcherrima civitate  eis pulcherrimis civitatibus 

– Illa maior insula   illae maiores insulae 

----- maior insula   ------ maiores insulae 

illam maiorem insulam  illas maiores insulas 

illius maioris insulae   illarum maiorum insularum 

illi maiori insulae   illis maioribus insulis 

illa maiore insula   illis maioribus insulis 

� D) Este exercicio non se solicita como actividade de autoavaliación. 

� E) Grazas aos miliarios, que sinalizaban nas calzadas cando se levaban percorridos mi-
lia passuum, ou sexa, mil pasos, que viñan a equivaler case a un quilómetro e medio ac-
tual. 

Do apartado avaliación  na páxina 239 

� 1) Ofrecemos primeiro a tradución, e logo a análise sintáctica de cada oración: 

– De todos os galos os máis fortes e belicosos son os belgas. 

 

Ex omnibus  Gallis  fortissimi et bellicosissimi  sunt  Belgae 

SUX ATR VBO CN 

2º  termo comparación  
– Todos os teus consellos son para nós máis claros cá luz. 

 

Luce  sunt  clariora  nobis   omnia tua consilia 

2º termo 
comparación 

VBO ATR SUX CI 

 
– Vexo as cousas mellores e apróboas, pero sigo as peores. 

Video  meliora  proboque,  sed   deteriora  sequor 

VBO NEX VBO CD VBO CD NEX  
– Ningún mal é máis gris ca unha guerra civil. 

Nullum malum  ravius  est   quam bellum civile 

2º termo comparación VBO ATR SUX  
– Héctor foi tan valente como magnánimo. 
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Hector  tam strenuuus  fuit   quam magnanimus 

2º termo comparación VBO ATR SUX  
� 2) Ofrecemos primeiro a tradución, e logo a análise sintáctica de cada oración: 

– Marcio Tulio, o máis discutido dos netos de Rómulo, Catulo dáche moitas grazas. 

 

Marce Tulli, dissertissime  Romuli  nepotum, gratias  tibi  multas  Catulus  agit 

CD VOC CN CN APO VBO SUX CD CI 
 

– Eu son o peor poeta de todos. 

 

Ego  pessimus  omnium  poeta   sum 

2º termo 
comparación 

ATR VBO ATR SUX 

 
– Ti es o mellor patrón de todos. 

 

Tu  optimus  omnium  patronus  es 

2º termo 
comparación 

ATR VBO ATR SUX 

 

� 3) O exercicio pide que se tome nas dúas oracións con superlativo do exercicio anterior 
e se exprese o 2ª termo do superlativo relativo dos outros dous xeitos posibles: 

– Ego pessimus omnium poeta sum. 
Ego pessimus poeta ex omnibus sum. 

Ego pessimus poeta inter omnes sum. 

–  Tu optimus omnium patronus est. 
Tu optimus patronus ex omnibus est. 

Tu optimus patronus ex omnes est. 

� 4) Cómpre poñer atención á declinación que debe usar cada palabra do sintagma para 
declinarse, e o xénero do substantivo que é o seu núcleo. Asemade hai que ter en conta 
que a raíz de cada palabras procede do seu xenitivo singular, ao que hai que lle retirar a 
súa desinencia: 

– Nullum opus durius  nulla opera duriora 

--------- opus durius  ------ opera duriora 

nullum opus durius  nulla opera duriora 

nullius operis durioris nullorum operum duriorum 

nulli operi duriori  nullis operibus durioribus 

nullo opere duriore  nullis operibus durioribus 

– Illa legio fortior  illae legiones fortiores 

---- legio fortior  ----- legiones fortiores 

illam legionem fortiorem illas legiones fortiores 

illius legionis fortioris illarum legionum fortiorum 

illi legioni fortiori  illis legionibus fortioribus 

illa legione fortiore  illis legionibus fortioribus 

– Quis miles velocior  qui milites velociores 
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------ miles velocior  ---- milites velociores 

quem militem velociorem quos milites velociores 

cuius militis velocioris quorum militum velociorum 

cui militi velociori  quibus militibus velocioribus 

quo milite velociore  quibus militibus velocioribus 

� 5) O cadro completo resultante sería este: 

ferox dulcis pulchrius breve alienissima 

ferocem dulciorem pulchrius breve alienissimam 

ferocis dulcioris pulchrioris brevis alienissimae 

feroci dulciore pulchriore brevi alienissima 

feroces dulciores pulchriores brevia alienissimae 

ferocem dulciorem pulchrius breve alienissimam 

feroci dulciori pulchriori brevi alienissimae 

feroces dulciores pulchriori brevia alienissimas 

� 6) Denarius: diñeiro; un denario era unha moeda de prata. 

Moneta: moeda; a moneta era o nome que recibían as primeiras pezas redondas para 
os pagos, que se acuñaron xunto ao templo de Iuno Moneta. 

Pecunia: pecuniario; era o nome xenérico dos cartos, porque se usaban sobre todo 
na compra e venda de gando (pecus). 

Milia: milla; era a distancia que se percorría en mil pasos, e que viñan sendo uns 
1472 metros. 

� 7) Esta expresión está relacionada coa grande rede de calzadas que construíron os ro-
manos para chegar a cada recuncho do seu grande Imperio. Roma era a capital dese 
imperio, e por iso todas as calzadas estaban intercomunicadas, de xeito que todas elas 
acababan confluíndo na capital. 

� 8) Para realizar este exercicio o alumnado deberá tomar un mapa das calzadas da His-
pania romana, e superpoñerlle outro das principais estradas nacionais da España actual, 
para comprobar que a actual N-630 coíncide coa romana ruta da plata, que discurría en-
tre as cidades Emerita Augusta (Mérida) e Asturica Augusta (Astorga). 

20.16  Unidade 16 

Do apartado  agora practica na páxina 254 

� A) Os xogos descritos por Suetonio son: os iuvenales, propios da xuventude; os circen-
ses, celebrados no circo; os scaenicos ludos, aqueles que se representaban nunha esce-
na, ou sexa, os teatrais; e por ultimo, os gladiatorum munus, ou loita de gladiadores no 
anfiteatro. 

� B) As dúas primeiras oracións do primeiro verso están unidas pola coma, sen nexo, por 
iso son coordinadas xustapostas; mentres que as dúas oracións do segundo verso están 
unidas mediante a conxunción et, e por tanto son coordinadas copulativas. A súa análi-
se sintáctica completa é esta: 
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Transit  prasinus , pars  populi  maeret 

VBO CN VBO SUX SUX  

NEX SUX CCT 

 praecedit  venetus  et  ocius  turba  afflicitur 

SUX VBO VBO  
� C) Primeiro analizamos a forma verbal e logo cambiámola de modo: 

– Fundutur: 3ª singular presente indicativo pasivo de fundo, 1ª > fundantur. 
– Dicatus est: 3ª singular pretérito perfecto indicativo pasivo de dico, 1ª > dicatus 

sit. 
– Signaretur: 3ª singular pretérito imperfecto subxuntivo pasivo de signo, 1ª > sig-

nabatur. 
– Luderentur: 3ª plural pretérito imperfecto subxuntivo pasivo de ludo, 3ª > lude-

bantur. 

Do apartado avaliación  na páxina 255 

� 1) Damos a forma intrusa e explicamos por que non pertence á serie: 
– A forma venero está en presente de indicativo; mentres que as outras están en 

pretérito perfecto de subxuntivo. 
– A forma responderunt está conxugada en pretérito perfecto de indicativo, mentres 

que as outras tres son do pretérito perfecto de subxuntivo. 
– A forma posset está conxugada en pretérito imperfecto de subxuntivo, e as outras 

da serie están en pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. 
– Tres das formas están conxugadas en pretérito imperfecto de subxuntivo activo, 

mentres que o intruso é luderis, que está en presente de indicativo pasivo. 

� 2) Completamos as oracións coas conxuncións sinaladas entre parénteses: 
– Non ego herus sum (sed) pater. 
– Cor meum finditur (sed) marcescit. 
– Severus damnatus est (et) in insulam relegatus est. 
– (Aut) tristis veniam, (aut) contra laetus. 
– Littera occidit, spiritus (sed) vivificat. 
– (Non solum) homines, (sed etiam) mulieres convenerunt. 
– Nec tectum possum vivere (nec) sine te. 

� 3) Ofrecemos primeiro a tradución e a continuación a análise sintáctica: 
– O pobo romano agora reláxase e só desexa ansioso dúas cousas: pan e circo. 

 

Populus Romanus  nunc  se  continent  

 

 atque  duas tantum res  anxius   optat: panem et circenses 
SUX 

NEX 

CCT 

CD 

CD 

CPvoSUX VBO 

VBO 

CPvoCD  
– Espectadores, nesta comedia non hai nin caricias lascivas nin ningún namoramen-

to nin suplantación fraudulenta de ningún neno nin estafa de cartos. 

 

Spectatores, neque  in hac fabulla  subigationes  sunt 

 

 neque ulla amatio nec pueri suppositio nec argenti curcumductio 

SUX 

SUX CCT SUX VOC VBO 
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� 4) As expresións latinas do exercicio significan: 
– Dura lex, sed lex: a lei é dura, pero é lei; proverbio latino que se refire á necesi-

dade intrínseca de calquera sistema legal de respectar as regras establecidas de 
xeito válido, so pena de deixar de existir pola súa inobservancia en razón de ele-
mentos subxectivos. 

– Et cetera: e todos os demais; trátase dunha expresión latina que serve para substi-
tuír o resto dunha enumeración que se considera innecesario continuar. 

– Ora et labora: reza e traballa; é a máxima cristiá da orde monástica dos benedic-
tinos, a vida dos cales consistía sinxelamente nestas dúas actividades. 

� 5) Ofrecemos a foram castelá e logo a galega tras unha barra, se son distintas: 
– Formica: hormiga/formiga; as dúas linguas sonorizan a consoante intervocálica 

xorda velar, pero a diferenza radica en que o castelán enmudeceu o f- inicial lati-
no, mentres que o galego o mantivo. 

– Ferru: hierro/ferro; ambas linguas evolucionan o –u átono final a un o; o e breve 
latino ditonga en castelán, pero en galego dá un e aberto; outra diferenza radica 
en que o castelán enmudeceu o f- inicial latino, mentres que o galego o mantivo. 

– Ficu: higo/figo; ambas linguas evolucionan o –u átono final a un o; o e breve la-
tino ditonga en castelán e sonorizan a consoante intervocálica xorda velar, pero a 
diferenza radica en que o castelán enmudeceu o f- inicial latino, mentres que o 
galego o mantivo. 

– Factu: hecho/feito; ambas linguas evolucionan o –u átono final a un o; o grupo –
ct– evoluciona en ambas linguas a –it– , e esa iode pecha o a tónica un grao nun 
e; así queda a forma galega; o castelán, ademais, aspirará e enmudecerá o f- ini-
cial. 

– Farina: harina/fariña; o castelán enmudeceu o f- inicial latino, mentres que o ga-
lego o mantivo; e ademais a forma galega palataliza o n por influxo da iode i que 
a precede. 

� 6) As formas de procedencia son as mesmas para ambas linguas: 
– Pues (pois) < post. 
– Como < quomodo. 
– Pero < per hoc. 

� 7) O circo romano é un recinto alongado e a instalación máis grande das destinadas a 
divertir o pobo, con remates circulares nos extremos. A area estaba partida en dúas pola 
spina, que formaba dúas rúas por onde corrían as cuadrigas. Estaba destinado a carrei-
ras, espectáculos e representacións que conmemoraban os acontecementos do imperio, 
algunhas delas eran batallas, outras de cabalos. Nesta espina adoitábanse colocar co-
lumnas e estatuas así como obeliscos conmemorativos. Os contadores de voltas adoita-
ban ser ovos de pedra ou estatuiñas de golfiños. 
O anfiteatro era utilizado para acoller espectáculos e xogos (munera, loita de gladia-

dores e venationes, loita de animais). Este tipo de edificio é unha creación romana, e 
non ten antecedentes nin en Grecia nin en Asia Menor. Aparte da súa función, a maior 
diferenza entre un anfiteatro e un teatro romano clásico é que o anfiteatro é de forma 
circular ou ovalada, mentres que o teatro é semicircular.  

O graderío (cavea) divídese en catro zonas, sendo a inferior para os senadores e altos 
cargos da administración romana, a zona media para a plebe e a superior, para as mulle-
res e os carentes de dereitos. Primeiro construíronse mediante pedra tallada, posterior-
mente utilizouse o hormigón e dispuxéronse arquerías e bóvedas. 

As venationes eran combates entre homes e feras, ou de feras entres si. 
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As naumaquiae eran recreacións de batallas navais que se facían enchendo de auga a 
zona da area do anfiteatro e converténdoa nun lago artificial. 

� 8) Os ludi scaenici eran os espectáculos teatrais que se representaban na scaena e na 
orchestra do teatro. O maxistrado encargado de organizalos contrataba o xefe dunha 
compañía de actores, o dominus gregis, e os actores ou histriones representaban os seus 
personaxes, ou personae; se bailaban recibían o nome de saltatores. 

� 9)  Os ludi circenses eran os espectáculos que se celebraban no anfiteatro e no circo. 
Alí tiñan lugar as carreiras de quadrigae, ou carros de catro cabalos conducidos por un 
auriga. Os carros tiñan que dar sete voltas á spina central que dividía en dúas a pista, e 
cada vez que se completaba unha volta sinalábase mediante os septem ova. Partíase das 
carceres onde se gardaban os cabalos antes da carreira, e a liña de chegada era a meta. 

� 10) Cada gladiador denominábase en función do seu armamento: o samnita levaba o 
casco pechado; o gallus un escudo rectangular, casco e unha pequena daga; o thrax un 
escudo redondo pequeno e unha daga¸ e o retiario, unha rede e un tridente. 

20.17  Unidade 17 

Do apartado  agora practica na páxina 270 

� A) Ofrecemos primeiro a tradución do fragmento e logo a análise sintáctica: 
– Pois, ao principio, acerca do matrimonio dos patricios e da plebe, o tribuno da 

plebe Caio Canuleio deu a coñecer un proxecto de lei para que os patricios non 
mesturasen o seu sangue. 

 

Nam   principio  de conubio  patrum et plebis  C.Canuleius tribunus  plebis 

 
 

 rogationem  promulgavit,    ne   patres  contaminarent  suum sanguinem   

SUX 

NEX 

NEX 

CCT 

CD 

Or. subordinada adverbial final 

SUX 

VBO CD 

CN CN APO CCCau 

VBO 

 
– Primeiro foi exposta gradualmente unha moción polos tribunos para que se crease 

un cónsul procedente da plebe. 

 

Mentio   primo  sensim  inlata est  a tribunis   ut  alter cónsul  ex plebe  factus esset 

Or. subordinada adverbial final 

CCL VBO SUX NEX CCT SUX VBO CCM CAx 

 
– Despois presentouse para que nove tribunos deran a coñecer a proposta. 

 

 Procesit  deinde    ut  rogationem  novem tribuni  promulgaverunt 

SUX NEX CCT 

Or. subordinada adverbial final 

VBO CD VBO 

 
– A proposta de lei foi promulgada para que o pobo tivese a potestade de nomear os 

cónsules, ou ben de entre os plebeos ou ben de entre os patricios. 
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Rogatio   promulgata est  

   
 

ut   populo   potestas   consules  faciendi   esset, seu  de plebe, seu  de patribus 
NEX NEX 

MOD – Constr. xerundio 

Or. subordinada adverbial final 

VBO CCL CD VBO 

SUX 

NEX CCL SUX 

VBO 

Dativo 
posesivo 

 

� B) Transformamos as voces dos verbos dentro da oración latina marcándoos entre pa-
rénteses, e logo traducimos: 

Nam principio de conubio patrum et plebis a C.Canuleio tribuno plebis rogatio (pro-

mulgata est), ne ipse sanguis contaminaretur a patribus. 

Pois ao principio, acerca do matrimonio dos patricios e plebeos, foi dada a coñecer 
unha proposta polo tribuno da plebe C.Canuleio, para que o seu mesmo sangue non fose 
contaminado polo patricios. 

� C) As palabras do texto inciden nas dúas clases sociais de homes libres que existían en 
Roma, patricios e plebeos, e que tiñan prohibido casarse entre elas polas leis antigas 
transmitidas oralmente. Reuníronse pois no Monte Sacro e conseguiron que as leis fo-
sen redactadas e gravadas en doce táboas, polo que se denominaron as Leis das XII Tá-
boas. Nelas esa antiga prohibición foi abolida no 445 a.C. a petición de Caio Canuleio, 
polo que recibe este nome de Lex Canuleia. 

� D) Relacionamos cada expresión latina co seu significado en galego. Corresponde ao 
alumnado facer un breve comentario de cada unha delas en función do seus propios cri-
terio e valores morais e cívicos: 

– Adhuc sub iudice lis est: a causa está aínda en poder do xuíz. 
– Melius est impune delictum relinquere quam inocentem damnare: mellor é deixar 

impune un delito, que danar a un inocente. 

– Res iudicata pro veritate habetur: cousa xulgada tense por verdadeira. 

– Vis legibus inimica: a forza é inimiga das leis. 

– Nemo condemnatus nisi auditus vel vocatus: ninguén pode ser condenado sen ser 
oído e chamado a xuízo previamente. 

Do apartado avaliación  na páxina 271 

� 1) As formas transformadas serían as seguintes: 

– Vocabimur: non é posible porque non existen futuros de subxuntivo. 

– Aestimabantur: aestimarentur. 

– Legant: legunt. 

– Clauserem: clausebam. 

– Relinquimus: relinquamus. 

– Educantur: educuntur. 

– Efficiebatis: efficieretis 

– Necemus: necamus. 

� 2) Ofrecemos primeiro a tradución e logo a análise sintáctica: 

– Pides que proporcione un marido á filla do teu pai. 
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 Petis   ut  patris tui  filiae  prospiciam  maritum 

CN 

CD - Or. subordinada sustantiva 

VBO CD CI NEX VBO 

 
– Aníbal construíu os camiños e fixo que un elefante equipado puidese ir por alí. 

 

Annibal  itinera  muniit  et  effecit   ut   ea  elephantus ornatus  ire  posset 

SUX NEX 

CD - Or. subordinada sustantiva 

SUX VBO CD CCL VBO 
Oración de infinitivo - CD 

VBO VBO NEX 

 
– Tan grande foi o ardor dos ánimos que ningún dos que loitaban notou o move-

mento da terra. 

 

 Tantus   fuit  ardor  animorum,  ut   motum terrae  nemo  pugnantium  senserit 

NEX VBO CN 

Or. subordinada adverbial consecutiva 

SUX CN CD CN VBO SUX ATR 

 
– Os romanos ademais enviaron embaixadores a Cartago para que lle fose ordenado 

a Aníbal que non fixese a guerra contra os aliados do pobo romano. 

 

Romani  etiam  legatos  Carthaginem  miserunt 

 
 

 ut   mandaretur  Hannibali   ne  bellum  contra socios  populi Romani  geseret 
NEX NEX 

SUX – Or. subordinada substantiva 

CD 

Or. subordinada adverbial final 

SUX 

VBO CCFin CN 

CD 

VBO 

VBO 

CI 

NEX CCL 

 
– Os romanos notificaron a este por medio dos embaixadores que se abstivese de 

facer a guerra. 

 

 Huic   Romani  per legatos  denuntiaverunt    ut   bello  abstineret 

NEX CCFin VBO 

CD – Or. sub. substantiva 

VBO CI SUX CCIns 

 

� 3) O exercicio pide escribir en latín as seguintes oracións: 

– Foi proposta unha moción de censura polos tribunos: a tribunis censurae motio 
promulgata est. 

– O tribuno C.Canuleio propuxo un proxecto de lei para que os patricios non mes-
turaran o seu sangue cos plebeos: C.Canuleius tribunus rogationem promulgavit 
ne patres contaminarent cum plebeiis suum sanguinem. 

– Convén que os tribunos propoñan novas leis: oportet tribunos promulgare novas 
rogationes. 

� 4) Os tempos condicionais das linguas romances galego e castelán creáronse a partir da 
unión do infinitivo de presente  do verbo coas formas contractas do pretérito imperfecto 
de indicativo. Esta combinación procedía dunha perífrase verbal latina orixinal que pre-
tendía expresar algo que era posible que pasase no futuro. Dese sentido potencial, ou de 
hipótese, naceu o sentido do noso tempo condicional romance. 

� 5)  O Mos maiorum, ou costume dos maiores, eran os criterios sobre a convivencia que 
se viñan ditando nas familias romanas de xeración en xeración de xeito oral, e que ser-
vían como leis para xulgar os delitos. 
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A lei das XII Táboas veu rematar con parte das inxustizas e desigualdades que esa lei 
antiga provocaba entre as clases sociais romanas de homes libres: patricios e plebeos; e 
foron redactadas entre os anos 451 e o 499 a.C. 

� 6) Das afirmacións expostas neste exercicio só son verdadeiras: 

– O emperador Caracalla proclamou un edicto para conceder a cidadanía a todos os 
habitantes do Imperio. 

– Os senadoconsultos eran os decretos emitidos polo Senado. 

� 7) O alumnado haberá de elixir de entre esa listaxe de latinismos cinco deles para escri-
bir unha oración con cada un, utilizándoos nun contexto axeitado. Nós propomos unha 
oración con cada un: 

– O avó do rei de Dinamarca morreu repentinamente ab intestato. 

– Só levaremos a cabo esas reformas nos estatutos ad referendum. 

– O ataque por sorpresa das tropas israelitas é un claro casus belli. 

– Os investigadores non deron atopado o corpus delicti para poder detelo. 

– É un goberno de facto, ou sexa, que non é legal, senón a través dun golpe de Es-
tado. 

– De iure, ela merecía que lle repetiran o xuízo. 

–  Tes que asumir as consecuencias dos teus actos, xa que dura lex, sed lex. 

– O soldado casou coa enfermeira in articulo mortis no medio do campo de batalla. 

– Eu merezo a miña parte da herdanza do meu pai iure propio. 

– Explicouse tan latu sensu que ao final non veu dicir nada interesante. 

– Se o comportamento non mellora imos ter que tratar a ese grupo manu militari. 

– Xa sei que non foches ti, e aínda que foses te castigaría non bis in idem. 

– Se queres que che regale o xogo, xa sabes que tes que facer, pacta sunt servanda. 

– Calculáronme a pro rata parte das vacacións e, este mes cobro máis! 

– Como non viñeron todos, a reunión quedou aprazada sine die. 

20.18  Unidade 18 

Do apartado  agora practica na páxina 286 

� A) Ofrecemos primeiro a tradución das oracións e logo a súa análise sintáctica: 

– Nós veneramos unha cidade apuntalada por unha feble cana. 

 

Nos  urbem  tenui tibicine  fultam  colimus 

VBO CD CAx 

Part concertado 

VBO SUX 

 
– O granxeiro pon obstáculos aos muros que se derruban cando tece a fenda da ve-

lla regaña. 

 

Vilicus  labentibus  muris  obstat   cum   veteris rimae  hiatum  texit 

VBO 

Oración subordinada adverbial temporal 

CD CN VBO 

Part concertado 

VBO CI SUX NEX 

 
– Hai que vivir alí, onde non hai ningún incendio, ningún temor pola noite. 
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Vivenda est  illic, ubi  nulla incendia, nullus  nocte  metus  est 

CCT 

MOD - Oración subord. de relativo 

CCL VBO VBO SUX SUX CCL 

 
– Considera agora outros e diversos perigos da noite. 

 

Respice   nunc   alia et diversa pericula   noctis 

CD CN VBO CCT  
– Se vas cear sen facer testamento, podes ser considerado un ignorante. 

 

Ad cenam,   si   intestatus   eas, possis  ignavus  haberi 

VBO 

CD – Or. infinitivo 
concertado 

CPvoSUX CCT VBO 

Or. subordinada 
adverbial condicional 

VBO CPvoSUX NEX 

 
– Cantas veces caian cántaras rachadas e rotas desde as fiestras! 

Quotiens   rimosa et curva vasa   de fenestris   cadant! 

SUX CCT VBO CCL  
– De noite, mentres camiñas, vixía tantas fatalidades coma ventás estean abertas. 

 

Nocte,  te  praetereunte,  tot   fata  quot  illa  patent   vigiles  fenestrae 

NEX NEX VBO CD CCT CCT VBO 

Part. absoluto 

VBO SUX 

 
– Polo tanto, desexa que as fiestras se absteñan de derramar os grandes ouriñais. 

 

Ergo  optes   ut   sint contentae  fenestrae patulas  defundere  pelves 

NEX VBO 

CD – Or. infinitivo concertado 

CD - Oración subordinada substantiva 

CD VBO VBO SUX NEX 

 

� B) O texto trata ironicamente os perigos da noite romana, cando desde as ventás, ou por 
elas, poden asexar moitos perigos, dende os máis serios, coma un roubo ou un ataque, 
ata os máis humorísticos e escatolóxicos coma ser duchado por mexados. 

� C) Nas transformacións de voz hai que fixarse ben nos casos en que deben ser declina-
dos os suxeitos activo e pasivo, o complemento directo e o axente; e ademais, na con-
cordancia entre o suxeito e o verbo en persoa e número. É importante manter intacto o 
tempo e o modo verbal, só deben cambiar a voz, e a persoa e o número se o require o 
novo suxeito paciente: 

– Utinam nos urbem tenui tibicine fultam colamus! - Utinam a nobis urbs tenui ti-
bicine fulta colatur! 

– Vilicus veteris rimae hiatum texit. – Veteris rimae hiatus a vilico tectus est. 

– Romani cives divers pericula noctis in urbe viderant. – Diversa pericula noctis in 
urbe a Romanis civibus visa erant. 

– Quotiens rimosa vasa pavimentum laeserint! – Quotiens pavimentum rimosis va-
sis laesum erit! 
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Do apartado avaliación  na páxina 287 

� 1) Completamos o cadro do seguinte xeito: 

duxerim necaverirm fecerim deleverim 

ductus sim necatus sim factus sim deletus sim 

duxissetis necavissetis fecissetis delevissetis 

duxerunt necaverunt fecerunt deleverunt 

duxeramus necaveramus feceramus deleveramus 

� 2) Ofrecemos a tradución e despois a análise sintáctica: 

– O cónsul, ao asaltar a cidade, foi ferido por un proxectil. 

 Or. subord. temporal-causal 

Consul,  cum  oppidum   opugnaret,  telo  vulneratus est 

SUX CD VBO VBO CAx NEX 

 
– Os saguntinos, aínda que non agardasen a vitoria, sen embargo loitaron sen cesar 

ata a morte. 

 Or. subordinada concesiva 

Saguntini,  cum  victoriam  non   sperarent,  tamen  usque  ad mortem  pugnaverunt 

SUX CD VBO CCM VBO NEX CCT NEX CCN 

 
– César, despois de ter feita a paz cos inimigos, pediu que fose preparada a guerra 

en segredo polos centurións. 

 

Caesar,  cum   pax  cum hostibus   facta esset, 

 
 

 

 a centurionibus   petiit   ut   bellum  occulte   pararetur 

NEX 

NEX CD 

Or. subordinada adverbial temporal 
SUX 

VBO 

CD - Oración subordinada substantiva 

CCCom VBO 

VBO CAx 

SUX 

CCM 

 
– Os soldados de César, aínda que loitaban nun lugar desfavorable, sen embargo 

puxeron en fuga os inimigos. 

 Or. subordinada concesiva 

Caesari  milites,  cum  inicuo loco   pugnarent,  hostes  tamen  fugaverunt 

SUX CD VBO VBO NEX CN NEX CCL 

 
– Despois de oír estas palabras, o marido, que aínda non estaba morto, dixo con voz 

suplicante: “Non queirades queimarme vivo, esperade a que morra”. 



Páxina 94 de 99 

 

 

NEX 

NEX VBO VBO 

MOD – Oración de relativo 

Or. subordinada adverbial temporal-causal 

SUX 

VBO 

CD – Or. infinitivo concertado 

CD 

CD CCT VBO 

CD - Oración subordinada substantiva – Estilo directo 

Or. sub. adv.temporal 

VBO 

VBO 

VBO CPvoCD 

SUX 

CCIns 

Cum  haec verba  audivisset  maritus,  qui   nondum  motuus erat, 

 
 

 
  

voce suplici   dixit: “Nolite  vivum   me  cremare, expectate  dum  moriar. 

 
– Sendo rexeitada a tropa dos inimigos desde a banda esquerda, dende a banda de-

reita oprimían a nosa tropa con vehemencia coa multitude dos seus. 

 

Cum  hostium  acies  a sinistro cornu  pulsa esset, 

 
 

a dextro cornu  vehementer  multitudine  suorum nostram aciem  premebat 

CCL 

Or. subordinada adverbial temporal-causal 

NEX CN 

CCL CN CD 

VBO 

CCIns VBO CCM 

SUX 

 

� 3) As formas transformadas serían as seguintes: 

– Opugnatis: opugnamini. 

– Vulneratus est: vulneravit. 

– Sperarent: sperarentur. 

– Facta esset: fecisset. 

– Fugaverunt: fugati, -ae, -a sunt. 

– Audivisset: auditus, -a, -um esset. 

– Pulsa esse: pepulisse.   

� 4) Cos cambios de voz feitos os resultados son estes: 

– Cum consul oppidum opugnaret. – Cum oppidum a consule opugnaretur. 

– Cum a Caesar pax cum hostibus facta esset. – Cum Caesar pacem cum hostibus 
fecerat. 

– Cum haec verba audivisset maritus. – Cum haec verba a marito audita essent. 

– Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa esset – Cum hostium aciem sinistrum 
cornu pepulisset. 

� 5) En latín esas oración dinse así: 

– Ao chegar César, os galos depuxeron as armas. – Cum Caesar veniret, Galli arma 
deposuerunt. 

– Aínda que as forzas dos soldados esmorecían, sen embargo estes non abandona-
ron a batalla. – Cum militum vires deficeret, tamen ei proelium non deseruerunt. 

– Chegados xa á fronteira dos helvecios, os romanos plantaron o campamento con 
grande coidado. – Cum in Helvetiorum fines pervenissent, Romani magna cura 
castra posuerunt. 

– Todos nós damos bos consellos aos enfermos cando estamos sans. – Nos omnes 
recta consilia aegrotis damus cum valemus. 

� 6) As palabras patrimoniais galegas correspondentes a estes estranxeirismos son: 

– Casette: cinta magnetofónica. 

– Chef: cociñeiro. 
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– Flash: laparada. 

– Poster: cartel. 

– Soda: auga con gas. 

– Spray: pulverizador. 

– Sandwich: bocadillo. 

– Manager: representante. 

– Glamour: estilo. 

– Hardware: programación. 

– Disc-jockey: picadiscos. 
– Magazine: revista. 

– Filme: película. 

– asket: baloncesto. 

– Chófer: condutor. 

– Hall: vestíbulo. 

� 7) No foro romano estaban o principais edificios da cidade: 

– O Capitolio, ou templo das tres grandes divindades do Imperio: Xúpiter, Xuno e 
Minerva. 

– A curia, lugar de reunión da Asemblea da cidade. 

– A basílica, unha gran sala cuberta e con soportais que se utilizaba para impartir 
xustiza ou na que se realizaban transaccións comerciais. 

21. Anexos 

21.1 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. 

– (CCIn) complemento circunstancial de instrumento. 
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– (CCFin) complemento circunstancial de finalidade 

– (VOC) vocativo 

– (NEX) nexo 

21.2 Regras básica de evolución do latín ao galego 

21.2.1 Evolución das vogais 

21.2.1.1 Vogais en posición tónica 

No latín clásico existían dez vogais: cinco delas longas e cinco breves. Este sistema sim-
plificou no latín vulgar até dar lugar ás sete vogais que o galego herdou e que mantén 
idénticas ata a actualidade: 

� Os dous a longo e breve derivan cara ao a galego. Arbore > árbore. 

� O e breve, que ditonga en castelán, en galego xera un e aberto. Herba > herba. 

� O e longo e o i breve evolucionan cara ao e pechado. Vendo > vendo; pira > pera. 

� O i longo evoluciona cara ao i. Filia > filla. 

� O o breve, que ditonga en castelán, xera un o aberto. Porta > porta. 

� O o longo e o u breve evolucionan cara ao u pechado. Forma > forma; furnu > horno 

� O u longo evoluciona cara ao u. Duru > duro. 

21.2.1.2 Vogais en posición átona 

As vogais latinas reducíronse a cinco nesta posición. As iniciais mantivéronse todas, polo 
xeral, pero houbo máis transformación nos casos de sílaba medial e final. 

Vogais átonas en sílaba medial 

As que aparecen antes da sílaba tónica (pretónicas) ou detrás dela (postónicas) desapare-
cen, polo fenómeno denominado síncopa. O a foi a vogal que máis resistiu esa síncopa, e 
mantense e moitas palabras. Exemplos: 

– Am(a)ricare > amargar. 

– Nob(i)le > nobre. 
– Pop(u)lu > pobo. 

Vogais átonas en sílaba final 

As cinco vogais átonas quedan reducidas a tres: 

�  Os dous a xeran un a. Arma > arma. 

� As catro vogais da serie palatal¸ os dous e e os dous i redúcense a un e: 

– Cantent > canten. 
– Viginti > veinte. 

�  Todas as vogais velares, os o e os u evolucionan cara ao o: 

– Populos > pobos. 
– Senatu > senado. 
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� O –e final desaparece tamén tras determinadas consoantes coma l, n, r, s ou c: 

– Amare > amar. 

– Legale > legal. 

21.2.1.3 Ditongos 

Os tres únicos ditongos latinos evolucionaron monotongando ou pechando o ditongo, co-
mo se aprecia nestes exemplos: 

� Ditongo ae > e aberto. Caelum > ceo. 

� Ditongo oe > e pechado. Poena > pena. 

� Ditongo au > o/ou. Auricula > orella; aurum > ouro. 

21.2.2 Evolución das consoantes 

Coma no caso das vogais, tamén a súa situación en determinada sílaba da palabra condi-
cionou a evolución das distintas consoantes latinas; así coma o feito de aparecer soas na 
sílaba ou en contacto con outras consoantes formando un grupo. 

21.2.2.1 Consoantes simples 

Consoantes en posición inicial 

Xeralmente mantéñense todas, agás nestas excepcións: 

� O son labiovelar qu- latino xera o sonido [k] en galego, coma en quando > cando, ou 
en quince > quince. 

� Ese mesmo son escrito con c ante as vogais palatais e, i, asibílase dando lugar ao son 
[θ] coma en certu > certo, ou en ciconia > cegoña. 

� O g ante as vogais palatais, contáxiase delas e palataliza no son xordo [∫], que o galego 
grafía coa letra x, coma en gelare > xear, ou en gigante > xigante. 

� O s- inicial sofre distintas evolucións: 

– Nalgúns casos enxordece no [θ], sonare > zoar. 

– Noutros palataliza, coma en surdu > xordo. 

– E noutros casos mantense igual, coma en somnu > soño. 

Consoantes en posición intermedia 

No interior de palabra atopamos estes casos: 

� As oclusivas xordas, se están entre dúas vogais, ou entre vogal e diante dun r. Estas 
oclusivas son p, t, k, que se transforman ao sonorizar en b, d, g. Vese nestes exemplos: 

– Lupu > lobo. 

– Catena > cadea. 

– Lacu > lago. 

� As oclusivas sonoras orixinais latinas b, d, g, que ían acabar confluíndo con estas novas 
romances, desaparecen, coma en: 

– Dicebas > dicías. 

– Cadere > caer. 
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– Magistra > mestra. 

� As consoantes nasal n e líquida l tamén desaparecen nesa posición intervocálica, coma 
en: 

– Palu > pao. 

– Lana > la. 

Consonantes en posición final 

Case todas as consoantes desaparecen nesa situación, agás estas poucas excepcións: 

� As consoantes –l e –s mantivéronse, coma en minus > menos; ou animal > animal. 

� Nos monosílabos o –m transfórmase nun –n, coma en cum > con. 

� A vibrante final –r pasou por metátese ao interior de palabra, coma en inter > entre. 

� O feito de desaparecer o –e final ante c, fixo que esta evolucionase cara a [θ], coma en 
cruc(e) > cruz. 

21.2.2.2 Grupos consonánticos 

Como nos apartados anteriores, explicarémolos en función da súa posición na palabra. 
Non existen grupos consonánticos en posición final. 

Grupos consonánticos en posición inicial 

� Os grupos formados por consoante máis vibrante r adoita conservarse, ou no caso da 
oclusiva velar pode sonorizar esta ou eliminar a vibrante, como se ve nos exemplos: 
credere > crer, fronte > fronte, dracone > dragón, crasu > graxo, pero cremare > quei-
mar. 

� Os grupos formados por consoante máis líquida l  poden evolucionar de diversas for-
mas: 

– Os grupos pl-, fl- e cl- palatalizan no ch- se a palabra resultante é patrimonial, 
coma en pluvia > chuvia, flamma > chama, clavem > chave. Pero se producen 
unha palabra semiculta transfórmanse en pr-, fr- e cr- coma en platea > praza, 
flaccu > fraco ou en clericu > crego. Nas palabras cultas mantéñense todas, coma 
en pluviómetro, flexible ou clave. 

– O grupo bl- ofrece a evolución á br- coma en blandu > brando, e consérvase en 
cultimos como blasfemar. 

– No grupo gl- desaparece o g, coma en glaria > leira, pero consérvase en palabras 
cultas coma glándula. 

� O grupo s inicial máis consoante desenvolveu unha vogal inicial ou protética para po-
der pronunciar mellor ese s, coma en schola > escola; spiritu > espírito; ou scutu > es-
cudo. 

Grupos consonánticos en posición medial 

� As consoantes xeminadas, ou dobres, simplifican agás a vibrante –rr– , coma terra > 
terra. 

� Os grupos –ns–, -rs-, -ps- simplifican nun s, coma en mensa > mesa, ursu > oso, ou ip-
se > ese. 

� O grupo –pt– simplifica nun t, coma en ruptu > roto. 
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� O grupo de nasais –mn–  adoita simplificar nun n, coma en damnu > dano; pero ás vecs 
pode ofrecer dobre evolución coma en somnu > sono/soño, coa palatalización do grupo 
no segundo caso. 

� Os grupos –alt-, -alc, -ult, -act, -ect e oct xeran unha semivogal i ou u por vocalización 
do elemento inicial. Esa semivogal afecta en algúns casos a vogal anterior e cámbiaa. O 
resultado final en todos os casos é un ditongo: 

– Alteru > auteru* > outro. 

– Falce > fauce* > fouce. 

– Multu > muitu* > moito. 
– Lacte > laite* > leite. 

– Lectu > leito 

– Octo > oito. 

� Despois de caer algunha vogal intermedia por síncopa, como se viu no apartado das 
vogais, poden xurdir grupos coma –cl-, -tl-. -gl-, que palatalizan no son grafado coma 
ll: 

– Apic(u)la > abella. 

– Vet(u)lum > vello. 

– Teg(u)la > tella. 

� A presenza dunha semivogal xunto ás consoantes l ou t formando os grupos –li- ou –ti- 
provocou a palatalización destes en –ll- e nunha consoante que logo evolucionou a –z- 
no segundo caso: 

– Filiu > fillo, folia > folla. 

– Fortia > forza, gratia > graza. 

 


