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Correcció al 75% dels encerts 
 

Utilitza el(s) pronom(s) feble(s) adient(s). Escriu també el verb a la resposta: 

1. Ara és a Girona, ja veuràs com ** torna content. __________________ 
2. Jo ja no tinc oli. Oi que ** deixaries una mica? __________________ 
3. Ho llegeix tot sobre economia: ** interessa molt. __________________ 
4. No m'ha dit el resultat, però ja ** dirà aviat. __________________ 
5. Volies els coberts d'acer inoxidable, però aquests no ** són pas. __________________ 

Substitueix els sintagmes marcats pels pronoms febles correctes. Escriu també el verb a la resposta: 

6. Els de primer volen la pilota nova: no ** deixessis pas. __________________ 
7. L'Andreu em demana la clau de baix: puc deixar **. __________________ 
8. Sento els peus ben adolorits: avui ** tinc molt. __________________ 
9. A l'Anna, se li ha acabat el bolígraf i jo ** deixaré un. __________________ 
10. No sé si el Director ens deixarà sortir abans: pregunta ** tu (a ell). __________________ 

Indica l'antecedent del pronom feble o relatiu: 

11. Ahir vencia el termini per a la matrícula; però no ens en vam recordar. __________________ 
12. Si entra algú al taller, vigileu-lo sense que se n'adoni. __________________ 
13. Reclama un client els encàrrecs del qual no s'han servit a temps. __________________ 
14. L'Eva i l'Ester volen els tiquets: ja pots donar-los-els. __________________ 
15. Feien una venda de llibres que ens va interessar ben aviat. __________________ 

Completa l'oració amb el pronom relatiu (i el que calgui a més): 

16. Tots els ** tinguin alguna assignatura pendent, faran un altre examen. __________________ 
17. La bona collita de cereals ** s'anunciava se n'ha anat en orris. __________________ 
18. Girona ** es conserven molts monuments, organitza un simposi. __________________ 
19. Els governants, els sous ** són elevats, fan una funció social bàsica. __________________ 
20. S'ha constipat aquesta setmana, ** ens fa canviar els plans. __________________ 

Substitueix el relatiu per d'altres relatius possibles. Si no es pot fer, indica-ho amb Ø:  

21. Han portat el llibre que havies demanat tu i el que havia demanat jo. __________________ 
22. El qui guanyi els 1000 euros ens convidarà a tots. __________________ 
23. És la companya de qui t'havia parlat abans-d'ahir. __________________ 
24. Sembla l'ordinador que havies arreglat la setmana passada. __________________ 
25. És a la muntanya de Collserola, on s'han vist senglars. __________________ 

Indica els canvis a fer perquè l'oració sigui normativa. Si és correcta, escriu Ø: 

26. Quan vinguin les teves cosines, els hi oferiràs entrar al negoci? __________________ 
27. Ha tornat una noia que tu ja fa una setmana hauries volgut contractar-la. __________________ 
28. Ha arribat amb la camisa molla: per què no n'hi deixes una de seca? __________________ 
29. Ens escriu la Marta de Reus, la qual ens reclama una comanda. __________________ 
30. S'apuja el barril de petroli, el qual vol dir que s'encarirà la gasolina. __________________ 
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Utilitza el(s) pronom(s) feble(s) adient(s). Escriu també el verb a la resposta: 

1. Ara és a Girona, ja veuràs com en torna content. en torna 
2. Jo ja no tinc oli. Oi que me'n deixaries una mica? me'n deixaries 
3. Ho llegeix tot sobre economia: s'hi interessa molt. s'hi interessa 
4. No m'ha dit el resultat, però ja me'l dirà aviat. me'l dirà 
5. Volies els coberts d'acer inoxidable, però aquests no ho són pas. ho són 

Substitueix els sintagmes marcats pels pronoms febles correctes. Escriu també el verb a la resposta: 
6. Els de primer volen la pilota nova: no els la deixessis pas. els la deixessis 
7. L'Andreu em demana la clau de baix: puc deixar-la-hi. puc deixar-la-hi 
8. Sento els peus ben adolorits: avui els hi tinc molt. els hi tinc 
9. A l'Anna, se li ha acabat el bolígraf i jo li'n deixaré un. li'n deixaré 
10. No sé si el Director ens deixarà sortir abans: demana-li-ho tu (a ell). demana-li-ho 

Indica l'antecedent del pronom feble o relatiu: 

11. Ahir vencia el termini per a la matrícula; però no ens en vam recordar. Ahir ... matrícula 
12. Si entra algú al taller, vigileu-lo sense que se n'adoni. algú 
13. Reclama un client els encàrrecs del qual no s'han servit a temps. un client 
14. L'Eva i l'Ester volen els tiquets: ja pots donar-losCI-elsCD. L'Eva i l'Ester 
15. Feien una venda de llibres que ens va interessar ben aviat. una venda de llibres 

Completa l'oració amb el pronom relatiu (i el que calgui a més): 

16. Tots els qui tinguin alguna assignatura pendent, faran un altre examen. els qui 
17. La bona collita de cereals que s'anunciava se n'ha anat en orris. que 
18. Girona, on / en què / en la qual es conserven molts monuments, ... on, en què o en el qual 
19. Els governants, els sous dels quals són elevats, fan una funció social... dels quals 
20. S'ha constipat aquesta setmana, cosa que ens fa canviar els plans. cosa que o la qual cosa 

Substitueix el relatiu per d'altres relatius possibles. Si no es pot fer, indica-ho amb Ø:  

21. Han portat el llibre que havies demanat tu i el que havia demanat jo.  Ø  
22. El qui guanyi els 1000 euros ens convidarà a tots.  Ø  
23. És la companya de qui / la qual t'havia parlat abans-d'ahir.  de la qual  
24. Sembla l'ordinador que havies arreglat la setmana passada.  Ø  
25. És a la muntanya de Collserola, on /     

  en què / en la qual s'han vist senglars.  en què / en la qual 

Indica els canvis a fer perquè l'oració sigui normativa. Si és correcta, escriu Ø: 

26. Quan vinguin les teves cosines, els hi / els oferiràs entrar al negoci?  els 
27. Ha tornat una noia que tu ja fa una setmana hauries volgut contractar-la.  sobra la (repetit) 
28. Ha arribat amb la camisa molla: per què no n'hi / li'n deixes una de seca? n'hi  li'n 
29. Ens escriu la Marta de Reus, la qual ens reclama una comanda.  Ø 
30. S'apuja el barril de petroli, el qual / cosa que, la qual cosa vol dir que s'encarirà la gasolina.

  el qual  cosa que 


