Exercicis

L'home _____ hem trobat aquest matí.
De _____ parlaven?
L'any _____ es va casar ta germana.
L'assumpte de _____ m'han parlat.
El martell amb _____ hem clavat els claus.
Ell ens ha deixat, _____ és la cosa pitjor _____ ens podia succeir.
L'assumpte de _____ m'han parlat.
Per _____ plores?
No sé _____ vol.
Fes el _____ et plagui.
_____ dius?
Era tan gran _____ no cabia a la caixa.
Digueu-me de _____ heu tractat.
No tenia altra companyia _____ les feres.
I la gent, espera _____ espera.
_____ bonic!
Ja em direu el _____.
_____ lluny es veuen!
_____ gent _____ hi ha!
No m'agrada _____ surtis tan tard.
Extret d’ http://dclfdm.blogspot.com.es/2008/12/que-qu-quan-la-gramtica-s-contra-l.html

Exercici 5. Posa accent als QUE que n’hagin de dur i identifica’n la categoria
gramatical [20 punts]:
a) La noia que (1) porta un abric blau i que (2) seu al costat de l’Enric no s’ha adonat que
(3) s’ha equivocat de classe. Vols que (4) li ho digui?
b) Que (5) saps si vindràs a l’excursió? Encara no? Doncs, pensa-t’ho bé i ja em diràs el
què (6) dilluns vinent.
c) Avui has anat al cinema? I què (7) t’ha semblat la pel•lícula? Que (8) divertida, no? El
que (9) potser no em va agradar gaire és l’escena aquella en què (10) el protagonista estafa
aquell pobre vellet…

Extret d’ http://blogs.cpnl.cat/nivelldtarragona/2012/01/04/exercicis-de-distincioqueque-categories-gramaticals/

SOLUCIONARI
L'home que hem trobat aquest matí.
De què parlaven?
L'any que es va casar ta germana.
L'assumpte de què m'han parlat.
El martell amb què hem clavat els claus.
Ell ens ha deixat, que és la cosa pitjor que ens podia succeir.
L'assumpte de què m'han parlat.
Per què plores?
No sé què vol.
Fes el que et plagui.
Què dius?
Era tan gran que no cabia a la caixa.
Digueu-me de què heu tractat.
No tenia altra companyia que les feres.
I la gent, espera que espera.
Que bonic!
Ja em direu el què.
Que lluny es veuen!
Que gent que hi ha!
No m'agrada que surtis tan tard.
Exercici 5. Posa accent als QUE que n’hagin de dur i identifica’n la categoria
gramatical [20 punts]:
a) La noia que (1) porta un abric blau i que (2) seu al costat de l’Enric no s’ha adonat que
(3) s’ha equivocat de classe. Vols que (4) li ho digui?






QUE (1) – PRONOM RELATIU
QUE (2) – PRONOM RELATIU
QUE (3) – CONJUNCIÓ
QUE (4) – CONJUNCIÓ

b) Que (5) saps si vindràs a l’excursió? Encara no? Doncs, pensa-t’ho bé i ja em diràs el
què (6) dilluns vinent.



QUE (5) – CONJUNCIÓ
QUÈ (6) – SUBSTANTIU

c) Avui has anat al cinema? I què (7) t’ha semblat la pel•lícula? Que (8) divertida, no? El
que (9) potser no em va agradar gaire és l’escena aquella en què (10) el protagonista estafa
aquell pobre vellet…





QUÈ (7) – PRONOM INTERROGATIU
QUE (8) – ADVERBI INTENSIFICADOR
QUE (9) – PRONOM RELATIU
QUÈ (10) – PRONOM RELATIU

