
Llengua catalana. Verbs irregulars. Segon Cicle d'ESO. Prova 3 D
Verbs: conèixer; viure, escriure; veure, creure, seure; riure; prendre, dir, dur; i saber 

Cognoms:  Nom:  Curs  Grup  
Núm. faltes  Qualificació   Nivell (A, B, C)  

 

Avaluació: nivell A (66%); B (60%); C (50%) // 2 errors ortogràfics = 1 falta             © SBech 

Canvia el verb de l'oració pel verb entre parèntesis, mantenint el temps i la persona: 

01. Penso en les promeses  ** en les seves  promeses. (creure) _____________ 
02. Portàreu un gran pes.  (dur) _____________ 
03. Portaves un gran pes.  (dur) _____________ 
04. Encara que no ho vegem bé...  (saber) _____________ 
05. Es pensarien que no és res.  (creure) _____________ 
06. Hi he estat tres anys.  (viure) _____________ 

Com seria el verb si hi poséssim al davant "No creu que", "volíem que"...: 

07. No els durem demà  No creu que els ** demà. (No creu que) _____________ 
08. Els coneix bé  Volem que els ** bé. (Volem que) _____________ 
09. Hi vivia tranquil  Desitjava que hi ** tranquil. (Desitjava que) _____________ 

Si es prohibeix, mana-ho (imperatiu); però si es mana, prohibeix-ho (subjuntiu): 

10. No sigueu esverats  ** esverats  _____________ 
11. No visquem gandulejant  ** gandulejant. _____________ 
12. Digues la veritat   No ** la veritat. _____________ 
13. Dueu-los ben lligats   No els ** ben lligats. _____________ 

Escriu les formes verbals demanades: 

14. Condicional 3ª p. plural de riure. _____________ 
15. Participi  de saber. _____________ 
16. Imperatiu 2ª p. plural de seure. _____________ 
17. Indicatiu passat simple 2ª p. plural de saber. _____________ 
18. Indicatiu present 1ª p. singular de viure. _____________ 
19. Infinitiu de la forma verbal "duguessis":  _____________ 
20. Subjuntiu imperfet 3ª p. singular de veure. _____________ 
21. Subjuntiu present 2ª p. singular de conèixer. _____________ 

Digues la persona i nombre de la forma verbal: 

22. Estenc.   _____________ 
23. Diem.    _____________ 

Indica el temps i mode de la forma verbal (I: indicatiu; S: subjuntiu): 

24. Duen.   _____________ 
25. Visqués.   _____________ 
26. Sabéreu.   _____________ 
27. Creurem.   _____________ 
28. Seient.   _____________
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Canvia el verb de l'oració pel verb entre parèntesis, mantenint el temps i la persona: 

01. Penso en les promeses  ** en les seves  promeses. (creure) crec 
02. Portàreu un gran pes.  (dur) duguéreu 
03. Portaves un gran pes.  (dur) duies 
04. Encara que no ho vegem bé...  (saber) sapiguem 
05. Es pensarien que no és res.  (creure) creurien 
06. Hi he estat tres anys.  (viure) viscut 

Com seria el verb si hi poséssim al davant "No creu que", "volíem que"...: 

07. No els durem demà  No creu que els ** demà. (No creu que) duguem 
08. Els coneix bé  Volem que els ** bé. (Volem que) conegui 
09. Hi vivia tranquil  Desitjava que hi ** tranquil. (Desitjava que) visqués 

Si es prohibeix, mana-ho (imperatiu); però si es mana, prohibeix-ho (subjuntiu): 

10. No sigueu esverats  ** esverats  sigueu 
11. No visquem gandulejant  ** gandulejant. visquem 
12. Digues la veritat   No ** la veritat. diguis 
13. Dueu-los ben lligats   No els ** ben lligats. dugueu 

Escriu les formes verbals demanades: 

14. Condicional 3ª p. plural de riure. (ells) riurien 
15. Participi  de saber. sabut 
16. Imperatiu 2ª p. plural de seure. (vos.) seieu 
17. Indicatiu passat simple 2ª p. plural de saber. (vos.) sabéreu 
18. Indicatiu present 1ª p. singular de viure. (jo) visc 
19. Infinitiu de la forma verbal "duguessis":  dur 
20. Subjuntiu imperfet 3ª p. singular de veure. (ell) veiés 
21. Subjuntiu present 2ª p. singular de conèixer. (tu) coneguis 

Digues la persona i nombre de la forma verbal: 

22. Estenc.   1ª p. del sing. 
23. Diem.    1ª p. del plural 

Indica el temps i mode de la forma verbal (I: indicatiu; S: subjuntiu): 

24. Duen.   I. present 
25. Visqués.   S. imperfet 
26. Sabéreu.   I. passat simple 
27. Creurem.   I. futur 
28. Seient.   Gerundi 


