
Català. 4t d'ESO.  Categories lèxiques. SV.  Prova feta pública 
Nom i cognoms:  Grup:  Nivell: A � / B � / C � 

 

Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (50%). 

Enguany correm molt i no serem pas vençuts; però no ens hem de refiar de cap manera; perquè els 
nostres oponents són molt ràpids. Si ens somriu la victòria, canteu en honor dels vencedors. 

 

Cerca a les oracions del requadre anterior: 

1. la segona forma verbal no personal: _______________ 
2. un verb predicatiu transitiu en ús absolut: _______________ 
3. el primer verb predicatiu intransitiu: _______________ 
 
4. un verb copulatiu: _______________ 
5. un verb modal: _______________ 
6. un verb auxiliar: _______________ 
 

Analitza la paraula o locució marcada. Indica si és un adverbi (Av), una preposició (P) o una 
conjunció coordinant (CC) o subordinant (CS) i digues de quin tipus és: 

7. Tot surt bé gràcies a  la bona planificació. ___ ___________ 
8. Les criatures solen dormir de boca terrosa. ___ ___________ 
9. Hem guanyat el campionat enguany. ___ ___________ 

 
10. Van arribar els primers, tot i que van tenir problemes mecànics. ___ ___________ 
11. Ha guanyat el "sí" malgrat l'oposició dels partits ecologistes. ___ ___________ 
12. Demana si ja s'ha eixugat la camisa. ___ ___________ 

 

Cerca, al requadre superior, les categories lèxiques indicades: 

13. Un adverbi de temps. _______________ 
14. Una conjunció de coordinació no copulativa. _______________ 
15. La preposició àtona de la segona línia. _______________ 
16. La primera conjunció de subordinació. _______________ 
17. Un article contracte (preposició i article). _______________ 
 

Escriu el mot de la categoria lèxica demanada: 

18. Preparo el dinar jo + conj. coor. adversativa + no rento els plats. _______________ 
19. Preparo el dinar jo + conj. coor. disjuntiva + compres el berenar tu? _______________ 
20. Preparo el dinar jo + conj. sub. causal + tu m'ajudes a pelar les patates. _______________ 

 



Categories lèxiques. El SV. Teoria.                    Prova feta pública 

Pràctica: Falt:    /Nota: Teoria: Falt:     / Nota: Nivell: A � / B � / C � 
 

Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (55%). 

Morfosintaxi: Categoria gramatical invariable que 

1. uneix sintagmes homogenis o proposicions d'una oració composta. ______________ 
2. fa de complement d'un verb, d'un adjectiu o d'un adverbi.  ______________ 

3. relaciona un element sintàctic amb el seu complement.  ______________ 

4. té morfemes de mode i temps.  ______________ 

Semàntica: Digues amb precisió (per exemple: Av de lloc, CC Copulativa) quina categoria lèxica 

5. designa acció, passió, existència, estat o procés.  __  ___________ 

6. subordina i designa el temps d'un procés, d'una acció...  __  ___________ 

7. expressa la manera com ocorre un procés, una acció...  __  ___________ 

8. indica que la segona proposició coordinada és conseqüència de la 1a.  __  ___________ 

Tipus de verb: 

9. Verb gairebé buit de significat que uneix el subjecte i l'atribut: verb **.   ______________ 

10. Formes verbals que no indiquen persona: formes verbals **.   ______________ 

11. Verb que no sol admetre complement directe: verb **.   ______________ 

Tipus d'adverbi (temps, mode...): 

12. L'hi va donar una mica a contracor.   ______________ 

13. Primer veuràs l'Anna i després descobriràs en Ramon.   ______________ 

14. Potser tornaran sense gaires embussos.   ______________ 

Subratlla la preposició i digues-ne el tipus (simple àtona; simple tònica; composta; locució): 

15. Només viatgen durant l'estiu polar.  ______________ 

16. Jo aviat m'arribaré fins a la zona sinistrada.   ______________ 

17. Mengem calent gràcies a la generositat dels qui han tingut més sort.   ______________ 

Tipus de conjunció (amb precisió: CC Copulativa, CS Modal...): 

18. permet que l'oració subordinada funcioni com un SN neutre.   __  ___________ 

19. indica que els termes coordinats s'oposen de forma total o parcial.   __  ___________ 

20. marca l'oració següent com a marc temporal de la principal.   __  ___________ 



Català. 4t d'ESO.  Categories lèxiques. SV.  Prova feta pública 
Nom i cognoms:  Grup:  Nivell: A � / B � / C � 

 

Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (50%). 

Enguany correm molt i no serem pas vençuts; però no ens hem de refiar de cap manera; perquè els 
nostres oponents són molt ràpids. Si ens somriu la victòria, canteu en honor dels vencedors. 

 

Cerca a les oracions del requadre anterior: 

1. la segona forma verbal no personal: refiar 
2. un verb predicatiu transitiu en ús absolut: canteu 
3. el primer verb predicatiu intransitiu: correm 
 
4. un verb copulatiu: són 
5. un verb modal: hem de 
6. un verb auxiliar: serem 
 

Analitza la paraula o locució marcada. Indica si és un adverbi (Av), una preposició (P) o una 
conjunció coordinant (CC) o subordinant (CS) i digues de quin tipus és: 

7. Tot surt bé gràcies a  la bona planificació. P    locució 
8. Les criatures solen dormir de boca terrosa. Av  manera 
9. Hem guanyat el campionat enguany. Av  temps 

 
10. Van arribar els primers, tot i que van tenir problemes mecànics. CS concessiva 
11. Ha guanyat el "sí" malgrat l'oposició dels partits ecologistes. P    simple tònica 
12. Demana si ja s'ha eixugat la camisa. CS completiva 

 

Cerca, al requadre superior, les categories lèxiques indicades: 

13. Un adverbi de temps. enguany 
14. Una conjunció de coordinació no copulativa. però 
15. La preposició àtona de la segona línia. en 
16. La primera conjunció de subordinació. perquè 
17. Un article contracte (preposició i article). dels 
 

Escriu el mot de la categoria lèxica demanada: 

18. Preparo el dinar jo + conj. coor. adversativa + no rento els plats. però, en canvi 
19. Preparo el dinar jo + conj. coor. disjuntiva + compres el berenar tu? o, o bé 
20. Preparo el dinar jo + conj. sub. causal + tu m'ajudes a pelar les patates. perquè, ja que 

 



Categories lèxiques. El SV. Teoria.                    Prova feta pública 

Pràctica: Falt:    /Nota: Teoria: Falt:     / Nota: Nivell: A � / B � / C � 
 

Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (55%). 

Morfosintaxi: Categoria gramatical invariable que 

1. uneix sintagmes homogenis o proposicions d'una oració composta. Conjunció coord. 
2. fa de complement d'un verb, d'un adjectiu o d'un adverbi.  Adverbi 

3. relaciona un element sintàctic amb el seu complement.  Preposició 

4. té morfemes de mode i temps.  Verb 

Semàntica: Digues amb precisió (per exemple: Av de lloc, CC Copulativa) quina categoria lèxica 

5. designa acció, passió, existència, estat o procés.  Verb 

6. subordina i designa el temps d'un procés, d'una acció...  CS de temps 

7. expressa la manera com ocorre un procés, una acció...  Av de mode 

8. indica que la segona proposició coordinada és conseqüència de la 1a.  CC il·lativa 

Tipus de verb: 

9. Verb gairebé buit de significat que uneix el subjecte i l'atribut: verb copulatiu. 

10. Formes verbals que no indiquen persona: formes verbals no personals. 

11. Verb que no sol admetre complement directe: verb intransitiu. 

Tipus d'adverbi (temps, mode...): 

12. L'hi va donar una mica a contracor.   Av. de mode 

13. Primer veuràs l'Anna i després descobriràs en Ramon.   Av. d'ordre 

14. Potser tornaran sense gaires embussos.   Av. de dubte 

Subratlla la preposició i digues-ne el tipus (simple àtona; simple tònica; composta; locució): 

15. Només viatgen durant l'estiu polar.  simple tònica 

16. Jo aviat m'arribaré fins a la zona sinistrada.   composta 

17. Mengem calent gràcies a la generositat dels qui han tingut més sort.   locució 

Tipus de conjunció (amb precisió: CC Copulativa, CS Modal...): 

18. permet que l'oració subordinada funcioni com un SN neutre.   CS completiva 

19. indica que els termes coordinats s'oposen de forma total o parcial.   CC adversativa 

20. marca l'oració següent com a marc temporal de la principal.   CS temporal 
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