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GREC-PAAU  - EXERCICIS DE’ETIMOLOGIA I LÈXIC 

 

PAAU JUNY-2009 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part 
comuna de les següents paraules:  
Ex. gineceu, ginecologia : ἡ γυνή 

• antropòfag, misantrop    ὁ ἄνθρωπος 

• hipòdrom, canòdrom    ὁ δρόμος 

• topònim, isòtop    ὁ τόπος 

• perímetre, perifràstic    περί 

• paràlisi, anàlisi     λύω 

 
4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula en català o castellà derivada de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ἡ γυνή : gineceu, ginecologia 

 ὄρνιθος     > ornitologia 

 θεραπεία     > psicoteràpia 

 γωνία      > polígon 

 ἄλγος     > nostàlgia 

 κεφαλή      > cefalòpode 

 ὄνομα      > onomatopeia 

 ὄνειρος      > oníric 

 μῖσος      > misantropia 

 οἶκος      > ecologia 

 μαντεία      > quiromància 

 
4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu els dos mots grecs que composen els mots 
següents: 
Exemple: ginecologia ἡ γυνή ὁ λόγος 

 Termòmetre      θερμός - τὸ μέτρον 

 Polinèsia      πολύς - ἡ νῆσος 

 Necrópolis       νεκρός - ἡ πόλις 

 Diagnosi       διά - ἡ γνῶσις 

 Xenòfil       ξένος - φίλος 

 
4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ἡ γυνή : gineceu, ginecologia 

 ἡ μανία     > maniàtic, manicomi 

 ὁ ἀριθμός    > aritmètica, logaritme 

 πολύς     > poliedre, polifacètic 

 τὸ χρῶμα     > cromatisme, monocrom 

 στέλλω     > epístola, estola 
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PAAU SEPT.-2009 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dos mots en català o en castellà que siguin 
derivats dels mots grecs següents: 
Ex. ἡ γυνή: ginecologia, gineceu 

 τρεῖς    > triangle, tríptic, trípode, tripartit, trilogia, etc. 

 ὁ κύκλος   > ciclomotor, cíclic, tricicle, bicicleta, cicle, etc. 

 ὁμός    > homogeni, homosexual, homologar, homofob, etc. 

 τὸ σῶμα   > somàtic, somatitzar, somatologia, somatometri, etc. 

 μικρός  > microbi, microscopi, microcirurgia, micròfon, etc. 

 
4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Amb quin mot grec està relacionat els següents mots 
en català? Quan l’hàgiu identificat, esmenteu un altre derivat en català o castellà: 
Ex. Gineceu,          ἡ γυνή                                  ginecologia 

 necrológica       νεκρός / λόγος                              necrosi / logopèdia 

 antropomorf    ὁ ἄνθρωπος / ἡ μορφή                 antropologia / morfologia 

 zoofilia               τὸ ζῶον / ἡ φιλία                          zoològic / pedofília 

 epidemia             ἐπί / ὁ δῆμος                                 epicentre / democràcia 

 simfonia              σύν / ἡ φωνή                                sincrònic / afonía 

 

PAAU JUNY-2008 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu la paraula grega de la qual deriven els 
següents mots en català: 
Ex. democràcia, demografia : ὁ δῆμος 

 economia, ecologia     ὁ οἶκος 

 hecatombe, hecatonquirs    ἑκατὸν 

 gastronomia, gasteròpode   ἡ γαστήρ 

 eufemisme, Eugènia    εὖ 

 automòbil, autista     αὐτός 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ὁ δῆμος : democràcia, demografia 

 τὸ ἄθλον      atletisme, pentatló 

 ἡ γαστήρ      gastronomia, gastritis 

 ἀντί       antípodes, antipàtic 

 στρατεύω      estratega, estratagema 

 ὑπό       hipotèrmia, hipocentre 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu la paraula grega de la qual deriven els 
següents mots en català. 
Ex. democràcia, demografia: ὁ δῆμος 

 dermatòleg, epidermis     τὸ δέρμα 

 orquídia, orquitis     ὁ ὄρχις 

 clínica, reclinatori     κλίνω  
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 museu, musical      ἡ μοῦσα 

 psicodèlic, psicòtic     ἡ ψυχή 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 

Ex. ὁ δῆμος : democràcia, demografia 

 ἡ νῆσος      Polinèsia, Indonèsia 

 νέος      neologisme, neolític 

 παρὰ      paral·lel, paranormal 

 λευκός     leucòcit, leucèmia 

 tὸ ὄργανον    organisme, organitzar 

 
PAAU SEPT.-2008 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ὁ δῆμος : democràcia, demografia 

 ὁ ἀνήρ     androcràcia, andrògin 

 διά      diagonal, diàlisi 

 ἡ ὄψις     òptica, dioptria 

 οἰκέω      economia, ecològic 

 ὁ ποταμός     hipopòtam, Mesopotàmia 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part 
comuna de les següents paraules:  
Ex. democràcia, demografia : ὁ δῆμος 

• epistolar, apòstol     στέλλω 

• hiperactiu, hipermercat    ὑπέρ 

• evangeli, eutanàsia   εὖ 

• diagnòstic, agnòstic    γιγνώσκω 

• hipopòtam, hípica    ἵππος 

PAU-JUNY-2007 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts] Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ὁ λόγος : lògica, filologia 

ὁ λίθος     litografia, paleolític 

ὁ παῖς     pedagogia, pediatre 

ὁ δεσπότης     despotisme, despòtic 

φαίνω     fenomen, epifania 

γλυκύς     glucosa, hipoglucemia 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu la paraula grega de la qual deriven els 
següents mots en català, tenint en compte la categoria gramatical indicada entre parèntesi. 
Ex. lògica, filologia (substantiu) ὁ λόγος 

cefalòpode, trípode (substantiu):    πούς, ποδός 

periscopi, artroscòpia (verb):    σκοπέω 
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geriatria, gerontocràcia (substantiu):   γέρων, γέροντος 

endogàmia, poligàmia (verb):    γαμέω 

liti, paleolític (substantiu)     λίθος, -ου 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu la paraula grega de la qual deriven els 
següents mots en català, tenint en compte la categoria gramatical indicada entre parèntesi. 
Ex. lògica, filologia (substantiu) ὁ λόγος 

orografia, orogènesi (substantiu):   ὄρος -ους 

genealogia, Eugènia (substantiu o verb)  γένος, ους / γεννάω 

pentagrama, gramàtica (substantiu)   γράμμα, -ατος 

estratègia, estratagema (substantiu o verb)  στρατηγός-οῦ /σρατηγέω 

epíleg, epitafi (preposició)    ἐπί 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu dues paraules en català o castellà derivades de 
les següents paraules gregues: 
Ex. ὁ λόγος : lògica, filologia 

ἡ ἡμέρα      hemeroteca, efemèride 

ἡ θάλασσα      talassocràcia, talassoteràpia 

τὸ ὄνομα      onomatopeia, onomàstica 

πολύς      poliesportiu, políglota 

πρῶτος      prototip, protagonista 

PAU SEPT. -2007 

4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part 
comuna de les següents paraules, tenint en compte la indicació entre parèntesis: 
Ex. filosofia, sofista (substantiu) : ἡ σοφία 

• ginecòleg, gineceu (substantiu)   γυνή, γυναικός 

• paral·lelisme, paràmetre (preposició)   παρά 

• autònom, metrònom (substantiu)   νόμος, -ου 

• psiquiatre, psicòpata (substantiu)   ψυχή, -ῆς 

• metròpoli, metritis (substantiu)   μήτηρ, μητρός 

 
4. Exercici d’etimologia i lèxic [2 punts].  Escriviu una paraula grega de la qual deriva la part 
comuna de les següents paraules, tenint en compte la indicació entre parèntesis: 
Ex. filosofia, sofista (substantiu) : ἡ σοφία 

• hipòfisi, hipotenusa (preposició)   ὑπό 

• hipòdrom, hipopòtam (substantiu)   ἵππος 

• topònim, pseudònim (substantiu)   ὄνομα, ατος 

• termòmetre, termodinàmica (adjectiu)   θερμός, ή, όν 

• diàlisi, anàlisi (verb)     λύω 

 

PAU JUNY 2006 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts] Escriviu dues paraules en català o castellà 

derivades de les següents paraules gregues: 

Ex. ὁ λόγος : lògica, filologia 
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ἡ πόλις    política, policia 

ὁ τόπος   topografia, tòpic 

τὸ σῶμα    somàtic, cromosoma 

ὅμοιος    homeopatia, homogènic 

κρατέω    democràcia, burócrata 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula grega de la qual deriven les 
següents, tenint en compte la indicació entre parèntesis: 

Ex. filosofia, sofista (substantiu) : ἡ σοφία 

pirotècnia, mnemotècnic (substantiu)    τέχνη -ης 

dosi, antídot (verb)      δίδωμι 

progenitor, genètica (verb o substantiu)   γεννάω / γένος, -ους 

ecologia, economia (substantiu)    οἶκος -ου 

diagnòstic, pronòstic (verb)     γιγνώσκω 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts] Escriviu una paraula grega de la qual deriven les 
següents, tenint en compte la indicació entre parèntesis: 

Ex. filosofia, sofista (substantiu) : ἡ σοφία 

micròfon, fonètica (substantiu)     φωνή -ῆς 

aracnofòbia, xenofòbia (verb o substantiu)   φοβέω / φόβος -ου 

cosmètica, cosmogonia (verb o substantiu)   κοσμέω / κόσμος -ου 

paral·lel, paranormal (preposició)    παρά 

neologisme, neotestamentari (adjectiu)   νέος -α –ον 

4. Exercici d.etimologia i lèxic [2 punts]. Escriviu una paraula en català o castellà derivada de 
les següents paraules gregues: 

Ex. ὁ λόγος : lògica 

ὁ ἀριστεύς      aristòcrata 

ὁ στρατός      estratègia 

φίλος       filantropia 

ὁ ἄνθρωπος      antropologia 

μικρός      microbi 

ὁ νόμος      autonomia 

ὁ ἵππος      hipopòtam 

μετά       metafísica 

μέλας       melanina 

ἡ πόλις     política 

 


