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Nivell D a distància – La derivació I i II (solucions) 

 

1. Escriu els gentilicis masculins singulars corresponents als topònims següents: 
 
a) israelià; b) pakistanès; c)kuwaitià; d)indi; e) fragantí; f) magribí/magrebí; g) polonès; 
h) monegasc 
 

2. Escriu el substantiu derivat culte dels verbs següents: 
 
a) supressió; b) adhesió; c)admissió; d)diversió; e) suspensió; f) contracció; g) 
exempció;  
h) suggestió/suggeriment 
 

 

3. Tria per a cada frase la forma adequada d’entre les dues que figuren entre parèntesis. 

a) amagreixen; b) senyalar; c)acarar; d)amidés/amidessin/amidéssim; e) emmetzinat; 
f) esllomar; g) escaliva; h) fueteja 

 

4. Escriu el substantiu derivat culte de cada un dels verbs següents: 
 
a) evasió; b) dissentiment; c)discussió; d)abonament; e) vexació; f) abolició; g) 
exigència;  
h) consentiment 

 

5. Completa els buits amb els verb corresponent a la definició que figura entre 

parèntesis i que deriva del mot principal d’aquesta definició. 

a) endomassat; b) emmidonen; c)matisat; d)emfasitzar/emfatitzar; e) arraconar; 
 f) agrit/agrejat; g) encoratjar-se; h) emmurallar 
 

6. Escriu el gentilici masculí singular corresponent als topònims següents: 

a) targarí; b) estanyenc; c)trempolí; d)romanès; e) hongarès; f) moldau; g) txetxè; 
 h) finlandès; i) noruec; j) mongol 
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7. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 
1) subministrament; 2) bufetejar; 3) bombat; 4) adobats; 5) encert; 6) aclariments; 7) 
acovardir 
 

8. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 
 
1) condicionar; 2) afavorir; 3) agreujar; 4) enjardinat; 5) alimentosos; 6) 
alleujament/alleugeriment; 7) allotjament; 8) enquitranat 
 

9. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 

 

1) emmurallat; 2) antiguitats; 3) arrelats; 4) encoratgi; 5) aterrar; 6) esporuguits; 7) 
retardat; 8) finançat 
 

 

10. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 
1) recaiguda; 2) batedora; 3) blancor; 4) brasilers; 5) boxador/boxejador; 6) brillantor; 7) 
l’escalfador; 8) candidesa 

 

11. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 

1) captivitat; 2) cobrament; 3) coixesa; 4) compadir; 5) companyonia; 6) inconfusible; 7) 
s’acontenta; 8) corredissa 
 

12. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 

1) garantir; 2) reflectien; 3) excloure; 4) disfressa; 5) avantatjós; 6) bufetejar; 7) enfarinat;  
8) duradora 

 

13. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 

1) inoblidable; 2) hivernacle; 3) liquiditat; 4) mèdica; 5) polonès; 6) enquitranar; 7) 
revalorar; 8) envernissar 

 

 


