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Nivell D a distància – La derivació (I) 

Exercicis extrets de 10 exàmens de nivell D de català, ed. Teide 

 

1. Escriu els gentilicis masculins singulars corresponents als topònims següents: 
 

a) Israel:  __________ 

b) Pakistan: __________ 

c) Kuwait:  __________ 

d) l’Índia:  __________ 

e) Fraga:  __________ 

f) Magrib: __________ 

g) Polònia: __________  

h) Mònaco: __________ 

 
2. Escriu el substantiu derivat culte dels verbs següents: 

 
a) suprimir: ___________ 

b) adherir: ___________ 

c) admetre: ___________ 

d) divertir: ___________ 

e) suspendre: ___________ 

f) contreure: ___________ 

g) eximir:  ___________ 

h) suggerir: ___________ 

 

3. Omple els buits amb el verb corresponent a la definició que figura entre parèntesis i que 

deriva del mot principal d’aquesta definició. 

 

a) Quaranta anys de matrimoni _____________ qualsevol. (fer tornar magre) 

b) La Maria va _____________ curosament la roba del seu fill. (posar un senyal a) 
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c) La policia va ___________ els dos sospitosos. (posar cara a cara) 

d) Va caldre que __________ l’habitació abans d’encarregar el moble. (prendre 

mides a) 

e) El nét cobdiciós ha ___________ el xarop de la seva àvia, que és molt rica. 

(posar metzina a) 

f)       Aixecant aquell armari em vaig ____________. (fer mal als lloms) 

g) Ara el cuiner ____________ les albergínies. (posar al caliu) 

h) El carreter ____________ el cavall perquè corri més. (donar cops de fuet). 

 

4. Escriu el substantiu derivat culte de cada un dels verbs següents: 
 

a) evadir:  ___________ 

b) dissentir: ___________ 

c) discutir: ___________ 

d) abonar: ___________ 

e) vexar:  ___________ 

f) abolir:  ___________ 

g) exigir:  ___________ 

h) consentir: ___________ 

 

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) Per la festa major l’ajuntament ha _____________ els balcons. (posar domassos) 

b) A la tintoreria de la cantonada no _____________ les camises. (posar midó a) 

c) En Pere ha _____________ l’observació que he fet a la seva lliçó magistral. (introduir 

un matís) 

d) El mestre en gai saber va ___________ les paraules finals del seu discurs. (posar 

èmfasis a ) 

e) Va _____________ el piano per encabir la calaixera al menjador. (posar en un racó) 

f) A aquest home se li ha ___________ el caràcter. (tornar agre) 
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g) De bon matí es van beure una bona barreja per ____________. (donar-se coratge) 

h) Els romans van ___________ la imperial Tàrraco. (encerclar amb una muralla) 

 

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

 

a) Tàrrega:  ___________ 

b) L’Estany:  ___________ 

c) Tremp:  ___________ 

d) Romania:  ___________ 

e) Hongria:  ___________ 

f) Moldàvia:  ___________ 

g) Txetxènia:  ___________ 

h) Finlàndia:  ___________ 

i) Noruega:  ___________ 

j) Mongòlia:  ___________ 
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Nivell D a distància – La derivació (II) 

Exercicis extrets de 1000 exercicis per al nivell C, ed. Castellnou 

7. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada: 
 
1. Els països rics es dediquen a subministrar armes al Tercer Món. El 

______________, però, es fa de manera encoberta. 

2. Li van clavar una mà de bufetades, el van ben _________________. 

3. El darrere del cotxe és ____________. Té forma de bomba. 

4. Cal fer una bona inversió en adobs: els conreus han d’estar ben __________. 

5. Això ha estat un ______________ . L’hem encertat. 

6. Amb tres o quatre _______________ ens ho va aclarir del tot. 

7. Mai no havia estat gaire covard, però aquest cop es va ______________ de debò. 

 
 

8. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada: 
 
1. Aquest pis no està en condicions: s’ha de ________________ de seguida. 

2. No el va _______________ mai perquè el seu favorit era l’altre. 

3. És una situació greu que es pot _____________________ ràpidament. 

4. Aquests jardins pertanyen a l’Ajuntament; per això els han _____________ tan bé. 

5. Has tastat els aliments típics del país? Pren-ne, perquè em penso que n’hi ha de 

molt ______________. 

6. Després de parlar-ne, la pena se’m va fer més lleu. Vaig sentir un gran 

______________. 

7. No vam trobar _____________ enlloc i ens vam haver d’allotjar en cases 

particulars. 

8. Al carrer se sentia molta pudor de quitrà: l’havien ______________ feia dues 

hores. 

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

 

1. El barri antic és _______________. Les muralles daten del segle XIII. 



 

 

 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE GIRONA 
Oficina de Català de Calonge 

Pl. Major, 2 - 17251 Calonge - calonge@cpnl.cat - Telèfon  972 66 04 81 - Fax 972 66 04 76 

 

2. Té un negoci d’_______________: objectes i mobles antics. 

3. Nosaltres tenim les arrels aquí. Ens hi sentim _________________. 

4. Necessites una mica de coratge; que algú t’________________. 

5. L’avió no va arribar a tocar terra; va esclatar abans d’_______________. 

6. Els nens tenien por, estaven ___________________. 

7. El tren ha arribat tard: s’ha ________________ mitja hora. 

8. El departament de finances m’ha ______________ una part del projecte. 

 

10. Escriu la paraula que falta en la frase i que és derivada de la que hi ha subratllada. 
 
1. S’havia posat bo però ha tingut una ______________; ha tornat a recaure. 

2. No ho puc batre, se m’ha espatllat la ____________________. 

3. M’enamora el blanc de les ones, la _______________ de l’escuma. 

4. Aniran al Brasil a visitar uns amics __________________. 

5. En aquest combat de boxa, tots dos _______________ són coneguts. 

6. Ja no brilla com abans, ha perdut ________________. 

7. No hi ha aigua calenta. Hauràs d’escalfar-ne perquè s’ha espatllat 

______________. 

8. Em sorprèn la seva ____________, que sigui tan càndida! 

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

 

1. Va viure captiu molts anys. Va passar la joventut en ________________. 

2. Si no vols que te la cobrin, fes la telefonada a _____________ a destinació. 

3. Té una _________________ molt lleu; no es nota que és coix. 

4. No et puc ________________; no et tinc compassió. 

5. Tots érem bons companys; hi havia ________________. 

6. No et pots confondre: la casa és __________________. 

7. Ja podem estar contents! Qui no _________________ és perquè no vol! 

8. He provat de fer córrer la porta ________________ d’aquest armari, però s’ha 

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

1. Quines garanties té? Em poden _________________ que no és una enganyifa? 

2. Què són aquests reflexos? Em pensava que aquests vidres no 

_________________. 

3. Ningú no sap el motiu de l’exclusió. Per què el van __________________. 

4. No està per romanços: no es vol posar cap _______________, no es vol disfressar. 

5. Si només hi veus avantatges, si tot ho trobes ______________, anem per feina i 

posem fil a l’agulla. 

6. Li ventà una bufetada. El va _______________ davant de tothom. 

7. No toquis la farina que et quedaràs ____________________. 

8. M’agradaria que aquesta felicitat durés, que fos __________________. 

 

13. Escriviu la paraula que substitueixi tots els mots subratllats i que sigui un mot 
derivat. 
 

1. Va ser un dia que no es pot oblidar. 

2. Hi creixen les plantes com si fossin en un espai protegit del fred de l’hivern. 

3. La caixa no tenia prou líquid per pagar tots els deutors. 

4. Com que no es trobava bé es va anar a fer una revisió a càrrec de diversos metges. 

5. Era natural de Polònia. 

6. Van tornar a cobrir de quitrà la carretera vella. 

7. Abans de la subhasta van tornar a fer la valoració de la casa. 

8. Van pintar amb vernís la taula i les cadires. 

 


