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Test de gramàtica 1
1. __________ el barri en què va néixer, no és __________ el que li va succeir.
a) coneguent / estrany
b) coneixent / estrany
c) coneguent / extrany
d) coneixent / extrany
2. En el moment __________ jo __________ , tu desapareixes.
a)
b)
c)
d)

en què / aparec
en que / apareixo
en que / aparec
en què / apareixo

3. Les estudiants __________ __________ francès.
a) magrebins / aprenent
b) magrebines / aprenent
c) magrebines / aprenen
d) magrebins / aprenen
4. Els __________ i els __________ van ser col·lectius misteriosos.
a) massons / templaris
b) maçons / templaris
c) maçons / templers
d) massons / templers
5. Estudia la carrera de __________ i __________ treballa de cambrer.
a) Medecina / a l’hora
b) Medicina / a l’hora
c) Medicina / alhora
d) Medecina / alhora
6. En el __________ et dic no hi ha cap __________.
a) que / falsetat
b) què / falsetat
c) què / falsedat
d) que / falsedat
7. Les nenes __________ desperten la compassió del __________.
a) òrfenes / proïsme
b) orfes / proïsme
c) orfes / proisme
d) òrfenes / proisme
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8. Si els __________ fet cas, __________ salvat.
a) haguessis / t’hauries
b) n’hi haguessis / t’hauries
c) n’haguessis / t’haguessis
d) haguessis / t’haguessis
9. __________ tarda va a la biblioteca de __________.
a) A la / la universitat
b) Per la / l’universitat
c) A la / l’universitat
d) Per la / la universitat
10. La sociolingüística estudia __________ , mentre __________ gramàtica estudia la norma.
a) l’ús / que la
b) l’us / que la
c) l’us / la
d) l’ús / la
11. Va organitzar la __________ benèfica __________ triomfés el seu ideal.
a) gala / perquè
b) gal·la / perquè
c) gal·la / per a què
d) gala / per a què
12. __________ als aturats de més edat, el pitjor és que ningú no __________ vol donar feina.
a) En quant / els
b) En quant / els hi
c) Quant / els
d) Quant / els hi
13. Demanarem __________ i __________.
a) danys / perjudicis
b) mals / perjudicis
c) mals / prejudicis
d) danys / prejudicis
14. El repartiment de __________ electorals ha estat __________.
a) follets / aplaçat
b) fullets / ajornat
c) fullets / aplaçat
d) follets / ajornat
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15. A la nostra època, la __________ no és una actitud gaire __________.
a) cortesía / comuna
b) cortesia /comuna
c) cortesía / comú
d) cortesia / comú
16. __________ dones han estat agredides pels seus __________.
a) Vint-i-vuit / esposos
b) Vintivuit / esposos
c) Vint-i-vuit / espossos
d) Vintivuit / espossos
17. La guerrilla __________ va agafar quatre __________.
a) paramilitar / hostatges
b) para-militar / ostatges
c) para-militar / hostatges
d) paramilitar / ostatges
18. Demà es __________ una notícia __________.
a) produïrà / increíble
b) produirà / increíble
c) produïrà / increïble
d) produirà / increïble
19. __________ perquè arregli __________ canal de la façana.
a) Truca’l / el
b) Truca-li / la
c) Truca-li / el
d) Truca’l / la
20. Abans de passar __________ , compara-ho amb els __________ d’altres països.
a) comptes / índexs
b) comtes / indexs
c) comtes / índexs
d) comptes / indexs
21. Malgrat __________ ha __________ molt, jo no me’n refio.
a) ᴓ / canviat
b) que / canviat
c) ᴓ / cambiat
d) que / cambiat
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22. Vaig menjar un gelat __________ __________.
a) de iogurt / al FNAC
b) d’iogurt / al FNAC
c) de iogurt / a l’FNAC
d) d’iogurt / a l’FNAC
23. Un __________ és un element de fortificació pentagonal inserit en l’espai __________ de dos panys de
muralla.
a) baluart / de unió
b) baluard / d’unió
c) baluard / de unió
d) baluart / d’unió
24. Quan em crides, __________ __________.
a) vinc / desseguida
b) vinc / de seguida
c) vaig / de seguida
d) vaig / desseguida
25. __________ necessites una bàscula per a pesar __________.
a) Tu / mil·ligrams
b) Tú / mil·lígrams
c) Tu / mil·lígrams
d) Tú / mil·ligrams
26. Va ballar tant durant la __________ de Sant Joan que __________ suor li va deixar ben molla la camisa.
a) revetlla / la
b) revetlla / el
c) verbena / la
d) verbena / el
27. __________ caigut el __________!
a) Se m’ha / davantal
b) M’ha / delantal
c) Se m’ha / delantal
d) M’ha / davantal
28. Si és nen es dirà __________ ; i si és nena, __________.
a) Lluis / Lluísa
b) Lluís / Lluïsa
c) Lluis / Luïsa
d) Lluís / Lluísa

4

Professora: Sara Marugan Oliva

Llengua catalana

29. __________ content que estaria si em __________ un bon sou!
a) Què / paguéssiu
b) Que / paguéssiu
c) Què / paguessiu
d) Que / paguessiu
30. Ja cal que __________ les energies ____ estudiar.
a) inverteixis / en
b) invertexis / a
c) inverteixis / a
d) inverteixis / en
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Solucions test de gramàtica 1
1. __________ el barri en què va néixer, no és __________ el que li va succeir.
a) coneguent / estrany
b) coneixent / estrany
c) coneguent / extrany
d) coneixent / extrany
2. En el moment __________ jo __________ , tu desapareixes.
a)
b)
c)
d)

en què / aparec
en que / apareixo
en que / aparec
en què / apareixo

3. Les estudiants __________ __________ francès.
a) magrebins / aprenent
b) magrebines / aprenent
c) magrebines / aprenen
d) magrebins / aprenen
4. Els __________ i els __________ van ser col·lectius misteriosos.
a) massons / templaris
b) maçons / templaris
c) maçons / templers
d) massons / templers
5. Estudia la carrera de __________ i __________ treballa de cambrer.
a) Medecina / a l’hora
b) Medicina / a l’hora
c) Medicina / alhora
d) Medecina / alhora
6. En el __________ et dic no hi ha cap __________.
a) que / falsetat
b) què / falsetat
c) què / falsedat
d) que / falsedat
7. Les nenes __________ desperten la compassió del __________.
a) òrfenes / proïsme
b) orfes / proïsme
c) orfes / proisme
d) òrfenes / proisme
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8. Si els __________ fet cas, __________ salvat.
a) haguessis / t’hauries
b) n’hi haguessis / t’hauries
c) n’haguessis / t’haguessis
d) haguessis / t’haguessis
9. __________ tarda va a la biblioteca de __________.
a) A la / la universitat
b) Per la / l’universitat
c) A la / l’universitat
d) Per la / la universitat
10. La sociolingüística estudia __________ , mentre __________ gramàtica estudia la norma.
a) l’ús / que la
b) l’us / que la
c) l’us / la
d) l’ús / la
11. Va organitzar la __________ benèfica __________ triomfés el seu ideal.
a) gala / perquè
b) gal·la / perquè
c) gal·la / per a què
d) gala / per a què
12. __________ als aturats de més edat, el pitjor és que ningú no __________ vol donar feina.
a) En quant / els
b) En quant / els hi
c) Quant / els
d) Quant / els hi
13. Demanarem __________ i __________.
a) danys / perjudicis
b) mals / perjudicis
c) mals / prejudicis
d) danys / prejudicis
14. El repartiment de __________ electorals ha estat __________.
a) follets / aplaçat
b) fullets / ajornat
c) fullets / aplaçat
d) follets / ajornat
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15. A la nostra època, la __________ no és una actitud gaire __________.
a) cortesía / comuna
b) cortesia /comuna
c) cortesía / comú
d) cortesia / comú
16. __________ dones han estat agredides pels seus __________.
a) Vint-i-vuit / esposos
b) Vintivuit / esposos
c) Vint-i-vuit / espossos
d) Vintivuit / espossos
17. La guerrilla __________ va agafar quatre __________.
a) paramilitar / hostatges
b) para-militar / ostatges
c) para-militar / hostatges
d) paramilitar / ostatges
18. Demà es __________ una notícia __________.
a) produïrà / increíble
b) produirà / increíble
c) produïrà / increïble
d) produirà / increïble
19. __________ perquè arregli __________ canal de la façana.
a) Truca’l / el
b) Truca-li / la (verb intransitiu que no porta CD)
c) Truca-li / el
d) Truca’l / la
20. Abans de passar __________ , compara-ho amb els __________ d’altres països.
a) comptes / índexs
b) comtes / indexs
c) comtes / índexs
d) comptes / indexs
21. Malgrat __________ ha __________ molt, jo no me’n refio.
a) ᴓ / canviat
b) que / canviat
c) ᴓ / cambiat
d) que / cambiat
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22. Vaig menjar un gelat __________ __________.
a) de iogurt / al FNAC
b) d’iogurt / al FNAC
c) de iogurt / a l’FNAC
d) d’iogurt / a l’FNAC
23. Un __________ és un element de fortificació pentagonal inserit en l’espai __________ de dos panys de
muralla.
a) baluart / de unió
b) baluard / d’unió
c) baluard / de unió
d) baluart / d’unió
24. Quan em crides, __________ __________.
a) vinc / desseguida
b) vinc / de seguida
c) vaig / de seguida
d) vaig / desseguida
25. __________ necessites una bàscula per a pesar __________.
a) Tu / mil·ligrams
b) Tú / mil·lígrams
c) Tu / mil·lígrams
d) Tú / mil·ligrams
26. Va ballar tant durant la __________ de Sant Joan que __________ suor li va deixar ben molla la camisa.
a) revetlla / la
b) revetlla / el
c) verbena / la
d) verbena / el
27. __________ caigut el __________!
a) Se m’ha / davantal
b) M’ha / delantal
c) Se m’ha / delantal
d) M’ha / davantal
Nota: El verb caure no és pronominal, a diferència del castellà.
28. Si és nen es dirà __________ ; i si és nena, __________.
a) Lluis / Lluísa
b) Lluís / Lluïsa
c) Lluis / Luïsa
d) Lluís / Lluísa
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29. __________ content que estaria si em __________ un bon sou!
a) Què / paguéssiu
b) Que / paguéssiu
c) Què / paguessiu
d) Que / paguessiu
30. Ja cal que __________ les energies ____ estudiar.
a) inverteixis / en
b) invertexis / a
c) inverteixis / a
d) invertexis / en
Davant un infinitiu només s’admeten les preposicions febles a, de i per. Les preposicions en i amb, que
introdueixen un complement del verb, es canvien per a o de davant d’infinitiu o davant de les oracions
subordinades d’infinitiu”.
Ex.

Penseu en els avis  Penseu a/de visitar els avis
El va amenaçar amb un càstig  El va amenaçar a/de castigar-lo
Han tardat molt en el pagament del deute  Han tardat molt a pagar el deute
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Perquè, per què o per a què?
1. Completeu els espais buits amb perquè, per què o per a què.

1. No sé _____________ no vols acabar la carrera.
2. Hi vull anar _____________ sí.
3. Em podries dir _____________ serveix aquest aparell?
4. Encara no sé les raons _____________ se suspengué el concert.
5. Vinc _____________ em solucionis el problema.
6. Aquell és l'ordinador _____________ he pagat tants diners.
7. No entenc el _____________ de la teva actitud.
8. No volia dir-me _____________ no m'havia convidat, _____________ crec que encara
estava enfadat amb mi.
9. _____________ has elegit aquesta opció? _____________ crec que és la més fàcil.
10. _____________ serveix aquesta maleta, si no en tenim la clau?
11. No és aquesta la pel·lícula _____________ ens interessàvem.
12. No entenc _____________ m'odies.
13. No hi podré assistir _____________ me'n vaig de viatge.
14. Els teus germans encara no havien descobert _____________ s'havien barallat.
15. Hi aniré _____________ em torni els diners.
16. M'agradaria saber el _____________ d'aquesta broma.
17. Agafa'l _____________ no caigui.
18. Agafa'l, _____________ si no caurà.
19. El camí _____________ accedires al camp estava tallat.
20. Volia telefonar-te _____________ volia parlar amb tu.
21. Volia telefonar-te _____________ em donessis l'adreça de la pensió de Barcelona.
22. Sempre hi ha un _____________ que ho explica tot.
23. Digues _____________ ho vas fer i no et castigaré.
24. Ho vaig fer _____________ necessitava demostrar-te la situació _____________ passo.
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25. La iniciativa _____________ apostaven no era la millor.
26. He demostrat que seria capaç de pressionar-lo _____________ accedís a les exigències.
27. Si vols saber el _____________, només has de preguntar-ho.
28. Si vols saber _____________ deia això, només has de preguntar-ho.
29. _____________ tot vagi bé, cal que diguis _____________ hem de fer-ho així.
30. Això demostra el _____________ de tot plegat.
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Solucions exercicis perquè, per què o per a què?
1. Completeu els espais buits amb perquè, per què o per a què.

1. No sé per què no vols acabar la carrera. (pronom interrogatiu indirecte)
2. Hi vull anar perquè sí. (conjunció causal)
3. Em podries dir per a què serveix aquest aparell? (pronom interrogatiu de finalitat)
4. Encara no sé les raons per què se suspengué el concert. (prep. + pronom relatiu)
5. Vinc perquè em solucionis el problema. (conjunció de finalitat)
6. Aquell és l'ordinador per què he pagat tants diners. (prep. + pronom relatiu)
7. No entenc el perquè de la teva actitud. (substantivat)
8. No volia dir-me per què no m'havia convidat, perquè crec que encara estava enfadat amb
mi. (pronom interrogatiu indirecte) / (conjunció causal)
9. Per què has elegit aquesta opció? Perquè crec que és la més fàcil. (pronom interrogatiu
directe) / (conjunció causal)
10. Per a què serveix aquesta maleta, si no en tenim la clau? (pronom interrogatiu de finalitat)
11. No és aquesta la pel·lícula per què ens interessàvem. (prep. + pronom relatiu)
12. No entenc per què m'odies. (pronom interrogatiu indirecte)
13. No hi podré assistir perquè me'n vaig de viatge. (conjunció causal)
14. Els teus germans encara no havien descobert per què s'havien barallat. (pronom
interrogatiu indirecte)
15. Hi aniré perquè em torni els diners. (conjunció de finalitat)
16. M'agradaria saber el perquè d'aquesta broma. (substantivat)
17. Agafa'l perquè no caigui. (conjunció de finalitat)
18. Agafa'l, perquè si no caurà. (conjunció causal)
19. El camí per què accedires al camp estava tallat. (prep. + pronom relatiu)
20. Volia telefonar-te perquè volia parlar amb tu. (conjunció causal)
21. Volia telefonar-te perquè em donessis l'adreça de la pensió de Barcelona. (conjunció de
finalitat)
22. Sempre hi ha un perquè que ho explica tot. (substantivat)
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23. Digues per què ho vas fer i no et castigaré. (pronom interrogatiu indirecte)
24. Ho vaig fer perquè necessitava demostrar-te la situació per què passo. (conjunció causal)
/ (prep. + pronom relatiu)
25. La iniciativa per què apostaven no era la millor. (prep. + pronom relatiu)
26. He demostrat que seria capaç de pressionar-lo perquè accedís a les exigències.
(conjunció final)
27. Si vols saber el perquè, només has de preguntar-ho. (substantivat)
28. Si vols saber per què deia això, només has de preguntar-ho. (pronom interrogatiu
indirecte)
29. Perquè tot vagi bé, cal que diguis per què hem de fer-ho així. (conjunció de finalitat /
pronom interrogatiu indirecte)
30. Això demostra el perquè de tot plegat. (substantivat)
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