
SOLUCIONS EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES 

Posa’t a prova 

pàg. 76 

1) b 

2) c 

3) c 

4) c 

5) c 

6) d 

7) c 

8) b 

9) c 

10) b 

pag. 94 

1) d 

2) a 

3) c 

4) c 

5) c 

6) c 

7) b 

8) c 

9) c 

10) b 

 

1. Accentua quan calgui els mots de les oracions següents: 

1. Ha tret un deu a l’examen. Déu-n’hi-do!  

*Alerta! en el full que us vaig passar no hi ha els guionets. És un error. L’expressió Déu-

n’hi-do porta accent i guionets. 

2. Mon germà veu el món per un forat. 

3. Es pensa que és ell qui ho ha de fer. 

4. Vols mores? Sí, si és que són madures. 

5. A aquell, no se li veu mai el pèl. 

6. Què t’han dit? – Que sí. 

7. Ja és prou neta? –Neteja-la més bé. 

8. En aquesta foto, s’hi veu molt bé l’assassí. 

9. És un jersei fet a mà. 

 



2. Accentua, si cal: 

En Ramon i en Lluís estudien Ciències, i la Maria, Història. 

Vols te? –No, cafè, que tinc molta son. 

Vols sucre? –Sí, gràcies. Dona-me’n un terròs. 

Què diuen? –Que ja són les deu. –Déu-n’hi-do; si que és tard! 

Aquella dona gran ja és àvia. Té dos nets. 

Sortireu d’excursió per Pasqua? –No sé què farem. 

A l’examen m’he posat molt nerviós. No m’agraden els exàmens. 

Vens la moto? –Sí, i em compraré un cotxe de segona mà. 

 

1. Tots ploraven, la qual cosa / cosa que / fet que em féu posar trist. 

2. Un problema del qual / de què molts fugen i del qual / de què no volen saber res. 

3. Em va dir que no ho havia fet ell, a la qual cosa jo vaig respondre que no era veritat. 

4. La ploma amb la qual / amb què escric me la van regalar pel meu sant. 

5. Els ideals pels quals / per què es va sacrificar. 

6. Són coses a les quals / a què no ens hem acostumat. 

7. El senyor del qual / de qui et parlo avui viu a Sarrià. 

8. Les persones en les quals / en qui confiava em varen defraudar. 


