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TREBALL DE LLATÍ –ESTIU I ALTRES INFORMACIONS SOBRE EL CURS VINENT 2020-2021 
 

Us proposo les següents activitats per a realitzar amb calma durant l’estiu i que us ajudaran 
a reforçar els coneixement que teniu sobre la matèria. Feu el que pugueu en funció de la 
disponibilitat de temps que tingueu, però penseu que aquests exercicis seran la base per al 
repàs dels primers dies de classe. 

 
Recordeu que, per tal que la realització dels exercicis sigui efectiva, cal repassar la teoria 
abans de fer-los. Podeu fer-vos esquemes sobre les declinacions, verbs, etc. D’aquesta 
manera consolidareu la base necessària per a afrontar el 2n de Batxillerat i estareu al dia 
des de començament de curs. 

 
• La feina a fer és la següent (consulteu el dossier amb tots els continguts de 

llengua que trobareu penjat a la web que hem utilitzat al llarg del curs: 
https://sites.google.com/site/llati1rbatxillerat/familia-romana/dossiers-gramatica) 

 
1. Repàs de la sintaxi dels casos. 

 
2. Repàs de declinacions dels substantius i dels adjectius. A tal efecte, les webs següents 

us seran de molta utilitat: 
http://www.luduslitterarius.net 
http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis_morfologia.html 

 

3. Repàs de les formes verbals del present d’indicatiu en veu activa i veu passiva, i de 
l’imperatiu present. També les formes d’infinitiu de present actiu i passiu i de participi de 
present. No oblideu que abans cal saber a quina conjugació pertany un verb. 

 
4. Repàs dels pronoms-adjectius demostratius, pronoms personals, possessius i anafòrics. 

 
5. Repàs dels complements de lloc en les seves diferents modalitats. 

 
6. Repàs de la sintaxi de les oracions d’infinitiu. 

 
7. Realització dels exercicis adjunts; anàlisi morfosintàctica i traducció d’oracions. 

 
8. Llatinismes: feu una ullada als llatinismes que heu estudiat perquè també continuarem 

desenvolupant aquest apartat a 2n curs. 
 

• Material que necessitareu per al proper curs, a part del llibre de text que ja teniu 
Familia romana I i del quadern d’exercicis corresponent: 

 
-Diccionari llatí-català: tal com us vaig comentar, en necessitareu un el proper curs; 
us recomano el “Diccionari bàsic llatí-català” d’Enciclopèdia catalana. 



Lectures: 
 

-Les Metamorfosis d’Ovidi. Tindreu un document en pdf amb la selecció de 
fragments que entren per a les PAU. 

 
-Els bessons, de Plaute. Tindreu un document en pdf amb el text d’aquesta comèdia. 

 
• Pàgina web que podeu visitar, completíssima i molt recomanable, on trobareu de tot 

sobre llatí i grec: http://www.xtec.cat/~sgiralt/ 
 

Quan comenci el curs trobareu a la pàgina web tot el material relacionat amb l’assignatura: 
temes de gramàtica, cultura, llatinismes i literatura; textos i informació sobre les PAU. 

 
Si teniu algun dubte o consulta al respecte, podeu contactar amb mi a través de l’adreça de 
correu habitual: clàssiques.torredembarra96@gmail.com 

 

Bones vacances! 

Marisol Francesch 
Seminari de llengües clàssiques 

Torredembarra, 30 de juny de 2020 



LLATÍ 1r Batxillerat - Repàs declinacions 
 

RECORDATORI: ENUNCIATS DE LES DECLINACIONS 
 

• 1a declinació: -A/-AE 
 

• 2na declinació: -US/-I // -ER/-I // -IR/-I // -UM/-I 
 

• 3ra declinació: -? / -IS 
 

• 4a declinació: -US/-US // -U/-US 
 

• 5a declinació: -ES/-EI 
 

EXERCICI REPÀS DECLINACIONS 
 

Analitza morfològicament les formes següents de substantius tenint en compte la declinació 
a què pertanyen. Has d’indicar-ne el cas, gènere, nombre i declinació i fer-ne constar totes 
les opcions possibles: 

 
Exemple: homines (homo-hominis): Nominatiu, vocatiu o acusatiu plural masc, 3a 
declinació, consonàntic. 

 
 

a. oculos (oculus-i):   
 

b. viris (vir-viri):   
 

c. spei (spes-spei):  _ 
 

d. civitatum  (civitas-civitatis):   
 

e. incolam  (incola-incolae   
 

f. genus (genus-generis):  _ 
 

g. reti (rete-retis):   
 

h. soceri (socer-soceri):   
 

i. fructus (fructus-fructus):   
 

j. gelu (gelu-gelus):   
 
 
 

SINTAXI DELS CASOS - Escriu les funcions sintàctiques dels casos: 
 

Nominatiu: 

Vocatiu: 

Acusatiu: 

Genitiu: 

Datiu: 

Ablatiu: 



 EXERCICI D’ANÀLISI I TRADUCCIÓ: 
 

Analitza morfosintàcticament i tradueix les oracions següents. Classifica aquelles oracions 
que siguin: 

a) Oracions subordinades (d’infinitiu o de relatiu) 
b) Oracions amb partícules polivalents com “quod” o “cum”. 
c) Oracions passives. 

 

1. Sua vox ab omnibus auditur. 
 
 

2. Liberi a parentibus amantur. 
 
 

3. O serve, sume omnes res meas et mecum veni! 
 
 

4. Lydia Syrae quae lacrimat osculum dat. 
 
 

5. Marcus, qui librum et tabulas fert, Tusculum ambulat.  tabula-tabulae= tauleta 
 
 

6. Discipuli ianuam semper pulsant cum ad ludum perveniunt.    
 
 

7. Nemo ducentos annos vivere potest. 
 
 

8. Aemilia dicit fratrem suum fortem militem esse. 
 
 

9. Horae sunt longae cum necesse est totum diem in lecto iacere. 
 
 

10. Homines ambulare possunt quod pedes habent.



FACVLTAS INTELLEGENDI CAP XI 
 

TEXTVS 
 
Medicus e villa Iulii exit atque Tusculum redit. Equum ascendit. Medicus autem 
tam crassus est quam equo sustineri non potest. Itaque equus hinnit: hihihi!, 
quattuor pedes in terra ponit neque se movet. 
Servus Davus et pastor Faustinus qui e campo veniunt medicum iratum vident. 
Davus medicum interrogat: Aegrotatne equus, medice? Aspice os eius et vide si 
unum dentem nigrum habet! 
Davus et pastor Faustinus rident. Medicus equum os aperire iubet et manum in ore 
ponit. Equus eum mordet. Medicus clamat: ei ei! manus dolet! 
Davus pastorem interrogat: Quid facit medicus, pastor? 
Pastor: Stultus est medicus. Medicus ‘manum dolere’ dicit. 
Davus medicum crassum esse putat, et eum dicit: Necesse est te ambulare, 
medice! Pastor: Neque cor neque cerebrum habet, tantum venter! 

 
1. Qua in sententia melius colligitur textus quem legisti? (1) 

 

 a. Equus aeger est quia medicus crassus est. 
 b. Medicus nullum dentem nigrum videt in equi ore. 
 c. Pastor et Davus Medicum rident. 
 d. Equus ambulare non vult quia medicus crassus est. 
 e. Equus medicum mordet et dentes dolent. 

 
2. Responde ad interrogata. (5) 

 

● Num ad villam Iulii redit medicus? 
● Quid facit equus cum medicum eum ascendit? 
● Cur medicus equum os aperire iubet? 
● Quid agit medicus? 
● Quid putat Davus de medico? 

 
3. Verum aut Falsum (4) 

 
 Verum Falsum 

Equus non se movet quia medicus sustineri non potest.   

Equus dentem nigrum in ore habet   

Davus equum os aperire iubet.   

Pastor neque cor neque cerebrum habet   

 
4.  Scribe textum in linguam Catalaunicam. 
 



ALTRES EXERCICIS: 
 
 

1. Exercici de morfosintaxi sobre el text: 
 

a) Escriu les oracions d’infinitiu i l’oració de relatiu que apareixen al text anterior. 
b) Escriu tots els complements de lloc que apareixen al text, digues en quin cas estan i 

classifica’ls segons si són complements de direcció, procedència o localització. 
c) Declina els substantius os-oris (neutre), manus-manus, dens-dentis, medicus-medici, 

villa-villae. 
d) Conjuga el present d’indicatiu dels verbs interrogo (1), sustineo (2), ascendo (3) i venio (4). 

 
2. Exercici de llatinismes:  

 
• Persona que té unes característiques tan peculiars que la fan excepcional en algun 

aspecte. 
 

a) Totum reuolutum 
b) Persona non grata 
c) Rara auis 
d) Beatus ille 

 
• Tothom està sotmès a la llei, malgrat que les conseqüències de la seva aplicació 

siguin rigoroses. 
 

a) Non plus ultra 
b) Vox populi 
c) Si uis pacem, para bellum 
d) Dura lex,sed lex 

 
• Sovint, una vegada s’ha pres una decisió, ja no es pot recular. 

 
a) Alea iacta est 
b) Numerus clausus 
c) Veni, uidi, uici 
d) Errare humanum est 

 
• Manera de guanyar-se la vida 

 
a) Modus operandi 
b) Modus uiuendi 
c) Habeas corpus 
d) Patria potestas 

 
 

3. Exercici d’exposició d’un tema de literatura o de civilització romanes  
 

Explica en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) el tema següent: 
Característiques generals de les ciutats romanes (la forma i els eixos, el centre, els edificis 
públics més característics, els tipus d’edificis privats, etc.). 


