
Català. Oració simple (repàs de sintaxi). Lliçó 6.     Prova feta pública 
Nom i cognoms:   2 Btx Grup:  

     

 Prova objectiva                        Núm de faltes  Qualificació  
 

Correcció al 75% dels encerts 

Indica el sintagma que fa la funció demanada 
01. C. Predicatiu: Era força llest; tenia el cap clar; pensava amb rapidesa. _________________ 
02. C. Preposicional: Escric a la llibreta d'anglès, que era a la teva bossa. _________________ 
Indica la funció del sintagma subratllat 
03. Escolta bé les recomanacions del cap. _________________ 
04. Em semblava prou segur d'ell mateix. _________________ 
05. Pere, agafa la motxilla i ja pots anar-te'n. _________________ 
06. Jo duria un regalet per a la mestressa de la casa. _________________ 
Indica'n el valor temàtic: pacient, origen, destinació, agent, experimentador, possessió. 
07. Va arribar la Maria i li vam veure un gra a la cara. _________________ 
08. La Jènifer li tenia força mania. _________________ 
09. Veníem molts texans barats, però la producció dels xinesos ha disminuït. _________________ 
Escriu el pronom clític o feble que substituiria el sintagma marcat 
10. Segur que era la solució indiscutible  Segur que ** era. ____ era  
11. Va tornar mig coixa  ** va tornar. ____ va tornar 
12. Baixen corrent de Santa Creu  ** baixen corrent. ____ baixen corrent 
13. Trobo rovellons corcats  ** trobo   corcats. ____ trobo    corcats 
14. Em refereixo a tu  M ** refereixo. ____ refereixo 
15. El producte no interessa a les noies  El producte no ** interessa. ____ interessa 
Completa l'oració amb la preposició adequada: a, en, amb, per, per a, envers... / Ø 
16. Ara com ara no he trobat ** la Maria. _________________ 
17. Feia un any que residia ** Lleida. _________________ 
18. Protegeixes l'Eva més que no pas ** l'Anna (CD). _________________ 
19. L'Àngels porta un obsequi ** la Irene (CC destinació). _________________ 
20. Ja hem telefonat ** l’Agnès? _________________ 
Completa-ho amb ser o estar 
21. Tot l'estiu anterior, fins a la tardor, vaig ** en un pis molt atrotinat. _________________ 
22. Ahir feia un mes que nosaltres ** a Londres ('ens trobàvem'). _________________ 
Escriu la preposició o adverbi adient 
23. Alhora, plegats, junts, conjuntament, simultàniament: Van arribar (en**s) . _________________ 
24. Aquest any: (En**) nevarà força. _________________ 
25. Fins i tot: Hi va anar (à**) l'alcalde. _________________ 



Català. Oració simple (repàs de sintaxi). Solucions.  Prova feta pública 
 

Correcció al 75% dels encerts                                             © SBech 

Indica el sintagma que fa la funció demanada 
01. C. Predicatiu: Era força llest; tenia el cap clar; pensava amb rapidesa.  clar  
02. C. Preposicional: Escric a la llibreta d'anglès, que era a la teva bossa. a la teva bossa 
Indica la funció del sintagma subratllat 
03. Escolta bé les recomanacions del cap. (SN, CD) CD 
04. Em semblava prou segur d'ell mateix. (SP, CA) CA 
05. Pere, agafa la motxilla i ja pots anar-te'n. (SN, Vocatiu) Vocatiu 
06. Jo duria un regalet per a la mestressa de la casa. (SP, CCDestinació) CCDestinació 
Indica'n el valor temàtic: pacient, origen, destinació, agent, experimentador, possessió. 
07. Va arribar la Maria i li vam veure un gra a la cara. (li = d'ella) Possessió 
08. La Jènifer li tenia força mania. Experimentador 
09. Veníem molts texans barats, però la producció dels xinesos ha disminuït. Agent 
Escriu el pronom clític o feble que substituiria el sintagma marcat 
10. Segur que era la solució indiscutible  Segur que ho era. ho era  
11. Va tornar mig coixa  hi va tornar. hi va tornar 
12. Baixen corrent de Santa Creu  en baixen corrent. en baixen corrent 
13. Trobo rovellons corcats  en trobo de corcats. en trobo de corcats 
14. Em refereixo a tu  M'hi refereixo. m'hi refereixo 
15. El producte no interessa a les noies (CI)  El producte no els interessa. els interessa 
Completa l'oració amb la preposició adequada: a, en, amb, per, per a, envers... / Ø 
16. Ara com ara no he trobat ** la Maria. Ø la Maria (CD) 
17. Feia un any que residia ** Lleida. a Lleida 
18. Protegeixes l'Eva més que no pas ** l'Anna (CD). a l'Anna 
19. L'Àngels porta un obsequi ** la Irene (CC destinació). per a la Irene 
20. Ja hem telefonat ** l’Agnès? a l'Agnès (CI) 
Completa-ho amb ser o estar 
21. Tot l'estiu anterior, fins a la tardor, vaig ** en un pis molt atrotinat. estar 
22. Ahir feia un mes que nosaltres ** a Londres ('ens trobàvem'). érem 
Escriu la preposició o adverbi adient 
23. Alhora, plegats, junts, conjuntament, simultàniament: Van arribar (en**s) . ensems 
24. Aquest any: (En**) nevarà força. enguany 
25. Fins i tot: Hi va anar (à**) l'alcalde. àdhuc 


