Català. Oració composta: visió global. Prova feta pública
Nom i cognoms:
Prova objectiva

2 Btx
Núm. de faltes

Nota

Anàlisi

Faltes -

Grup
=

Indica el tipus d'oració o proposició i funció (O. C. Cop.../ O. S. Subst. CD / O. S. Adv. Cond. / ...)
01. Ja he guanyat prou diners avui; doncs, me'n torno a casa.
_________________
_________________
02. Demana si encara teniu confits.
_________________
03. Engegant els tres televisors, acabo agafant mal de cap.
_________________
04. Ets el millor corredor: pujaràs al podi.
06. Per emplenar l'imprès, et dóna un bolígraf o et deixa una ploma.
07. No m'he oblidat que ja se'ns acaba el gas propà.
08. Desconeixia del tot que els fóra així de difícil.

_________________
_________________
_________________

Tria els nexes adients: com, com a, doncs, posat que, malgrat que, per tal que, ja que ...
09. A fi que: Te'ls confio tots ** me'ls guardis durant la meva absència.
_________________
10. En qualitat de: Ens tractem sempre ** companys.
_________________
11. En conseqüència: Comencen a caure gotes; ** obre el paraigua.
_________________
12. En cas que: ** en venguem més de la meitat, cobrarem una prima.
_________________
Completa-ho amb la preposició adient en el registre culte: a, en, amb, de / Ø
13. Procurem ** tenir totes les aules en bones condicions.
14. Jo hi compto: compto ** que ens trauràs les entrades tu.
15. Tinc molt d'interès ** parlar aviat amb el President.
16. ** arribar a l'aeroport, va seguir els rètols fins a la porta d'arribades.

_________________
_________________
_________________
_________________

Substitueix l'oració subordinada pel pronom clític equivalent.
17. Us heu assegurat que arribi sencer? => ** ** heu assegurat?.
18. Ens agraeix d'haver-hi anat tot seguit => ** ** agraeix.
19. S'ha ben entestat que hem d'anar a veure-la => ** ** ha ben entestat.
20. M'ha semblat que funcionava bé => ** ** ha semblat.

_________________
_________________
_________________
_________________

Anàlisi sintàctica esbossada (oracions i funcions)
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
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Indica el tipus d'oració o proposició i funció (O. C. Cop.../ O. S. Subst. CD / O. S. Adv. Cond. / ...)
01. Ja he guanyat prou diners avui; doncs, me'n torno a casa. (doncs≠perquè) O.C. Il·lativa
02. Demana si encara teniu confits. (O. interrogativa directa total)

O.S. Substantiva CD

03. Engegant els tres televisors, acabo agafant mal de cap. (O de gerundi)

O.S. Adv. Cau/Cond

04. Ets el millor corredor: pujaràs al podi.

O. juxtaposades

06. Per emplenar l'imprès, et dóna un bolígraf o et deixa una ploma. (O. princ) O.C. Disjuntiva
07. No m'he oblidat [e]P que ja se'ns acaba el gas propà. (Caiguda de prep.)

O.S. Substantiva CP

08. Desconeixia del tot que els fóra així de difícil. (O. completiva)

O. S. Substantiva CD

Tria els nexes adients: com, com a, doncs, posat que, malgrat que, per tal que, ja que ...
09. A fi que: Te'ls confio tots per tal que me'ls guardis durant la meva absència.

per tal que

10. En qualitat de: Ens tractem sempre com a companys.

com a

11. En conseqüència: Comencen a caure gotes; doncs obre el paraigua.

doncs

12. En cas que: Posat que en venguem més de la meitat, cobrarem una prima.

posat que

Completa-ho amb la preposició adient en el registre culte: a, en, amb, de / Ø
13. Procurem de tenir totes les aules en bones condicions.

de

14. Jo hi compto: compto Ø que ens trauràs les entrades tu.
15. Tinc molt d'interès a / de parlar aviat amb el President.

Ø
a / de

16. En arribar a l'aeroport, va seguir els rètols fins a la porta d'arribades.

en

Substitueix l'oració subordinada pel pronom clític equivalent.
17. Us heu assegurat que arribi sencer? => Us n' heu assegurat?.
18. Ens agraeix d'haver-hi anat tot seguit => Ens ho agraeix.

us n'
ens ho

19. S'ha ben entestat que hem d'anar a veure-la => S'hi ha ben entestat.

s'hi

20. M'ha semblat que funcionava bé => M'ho ha semblat.

m'ho

Anàlisi sintàctica esbossada (oracions i funcions)
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
Pot ser útil de preparar aquesta oració per a l'anàlisi sintàctica marcant-ne els subjectes el·líptics
(e 'tu') i els impersonals dels verbs no personals o no finites (Ø):
e assegura m que e creus que és més ràpid Ø anar a Madrid Ø passant per València.
Vegeu, a continuació, quatre formes d'enfrontar-se a l'anàlisi d'aquesta oració composta
predicativa exhortativa. Val a dir que les formes presentades són algunes de les possibles i que, potser,
són una mica més que esbossos.
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Anàlisi sintàctica esbossada (oracions i funcions)
1.- Amb claudàtors
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
Oració composta predicativa exhortativa
[ [e] [assegura [m] [que e creus que és més ràpid e anar a Madrid e passant per València] ]
SN (Subj) V (NV) SP (CI)

[creus [que és més ràpid e anar a Madrid e passant per València]

[[que] [[e]
ConjS

SN (Subj) V (NV)

[ [e]

VC (NV)

SA (Atr) SV (Pred)

[a Madrid]

[anar

SN (Subj) V (NV)

[ [e]

[passant

GO (Subj)

[e passant per València]

SP (CP)

GO (OSAv Modal)

[per València]

SN (Subj) V (NV)

]

] ]

GO (OSS CD) SV (Pred) O GO (OSS CD)

[[que] [[és [més ràpid] ] [e anar a Madrid e passant per València]
ConjS

]

GO (OSS CD) SV (Pred) OPrincipal

SP (CP)

]

]

] ]
O

GO (OSS CD)

]

SV (Pred) GO (OSS CD)

]

SV (Pred) GO (OSAv Modal)

Es podria utilitzar punts suspensius a les primeres oracions; per exemple. [que e .... València]
2.- Amb capses
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
e assegura m que

e creus que és més ràpid Ø anar a Madrid Ø passant per València
V
SP
NV
CP
SN
SV
S
Pred
V
SP
GO (OSAv)
NV
CP
CCModal
Còp SA
SN
SV
Atr
S
Pred
SV
GO (OSSubst)
Pred
S
CoS
O
V
NV
SN
S

CoS
V
NV
SN
S

SP
CI

GO (OSSubst)
CD
SV
Pred
O
GO (OSSubst)
CD
SV
Pred
O composta predicativa exhortativa
© SBech

Català. Oració composta: visió global. Solucions de la prova feta pública
3.- Amb un arbre força desenvolupat
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
e assegura m que e creus que és més ràpid Ø anar a Madrid Ø passant per València
O (O. Composta predicativa exhortativa)
SN Subj

SV Pred

V NV SP CI

GO (OSSubst: CD)

ConjS

O

SN Subj

SV Pred

V

GO (OSSubst: CD)
ConjS

O
SV Pred

GO (OSSubst: Subj)

CÒP SA Atr SN Subj
V

SV Pred
SP CP

GO (OSAv: CCMod)
SN

SV

e assegura m que e creus que és més ràpid Ø anar a Madrid Ø passant per València
V NV
SP CP
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4.- Amb un arbre parcialment esbossat
Assegura'm que creus que és més ràpid anar a Madrid passant per València.
e assegura m que e creus que és més ràpid Ø anar a Madrid Ø passant per València
O (O. Composta predicativa exhortativa)
SN Subj

e

SV Pred
assegura m
V(NV)

SP(CI)

+

GO
(OSSubst: CD)

[que]ConjS [[e]SN(Subj) [creus + GO]SV(Pred)]O
V(NV) (OSSubst: CD)

[que]ConjS [[és més ràpid]SV(Pred) [GO]SN(Subj)]O
CÒP(NV) SA(Atr)

(OSSubst: Subj)

[[Ø]SN(Subj) [anar a Madrid +GO] SV(Pred) ]O
V(NV)

SP(CP)

(OSAv: CCModal)

[[Ø]SN(Subj) [passant per València] SV(Pred) ]O
V(NV)

SP(CP)
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