SUFICIÈNCIA 3
CONNECTORS

1. Ompliu els espais buits amb un d'aquests connectors:
perquè / per què / per a què / doncs / sinó / si no
a) No és el protagonista de la pel·lícula, SINÓ tan sols un actor secundari.
b) Els biòlegs ja tenien prou exemplars d'esponja, PERQUÈ n'havien recollit prop
d'un centenar.
c) Deien que no arribaria enlloc SI NO rectificava el seu comportament.
d) Has venut tota la mercaderia? DONCS has degut fer un grapat de diners!
e) Els organitzadors han modificat les bases del concurs PERQUÈ hi pugui
participar més gent.
f) El concurs no l'ha guanyat el David, SINÓ la Rosa.
g) El plantejament que heu fet és inviable. Val més, DONCS, que penseu una altra
solució.
h) L'hauríem de despertar. SI NO, es perdrà la retransmissió dels Oscar.
i) No ens ha volgut explicar PER QUÈ ha canviat d'opinió.
j) La majoria de ciutadans no tenen ni idea de PER A QUÈ serveixen les
institucions europees.
k) No sabran qui ets SI NO et fas conèixer.
l) Us explicaré algunes anècdotes PERQUÈ us feu una idea de com és el Pere.
m) Vols truita amb patata per sopar? DONCS fes-te-la tu mateix!
n) Podries explicar-me quina en portes de cap? No entenc PER A QUÈ vols la
serra mecànica.
o) No puc beure'm el cafè tan calent. M'esperaré una estona PERQUÈ es refredi.
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2. Trieu la forma adequada segons la normativa vigent:
1. Heu de portar-vos bé. _______________ (SI NO / SINÓ), us quedareu a casa
castigats tot el cap de setmana.
2. El Roger va entrar a casa seva per la finestra _________(DONCS / PERQUÈ)
havia perdut les claus.
3. Encara no he entès _______________ (PER QUÈ / PERQUÈ) us vau barallar
la Maria i tu.
4. L’Eva no només estudia, ______________ (SI NO / SINÓ) que fa classes de
repàs als vespres.
5. T’he portat tots aquests informes _________________ (PER A QUÈ / PER TAL
QUE) te’ls llegeixis i em diguis què et semblen.
6. ________________ (POSAT QUE / COM QUE) encara no hem acabat la feina,
ens haurem de quedar més estona a la fàbrica.
7. _________________ (PER A QUÈ / PER QUÈ) serveix, aquesta tecla de
l’ordinador?
9. Us recomanem _____________ (Ø / QUE) llegiu bé les instruccions abans de
posar en marxa l’aparell.
10. Els motius ______________ (PER QUÈ / PERQUÈ) l’empresa ha despatxat
els treballadors continuen sent un misteri.
11. Les sessions col·lectives són informatives. ______________ (TANMATEIX /
AIXÍ MATEIX), ofereixen suport individualitzat, si convé.
12. ___________________ (MALGRAT QUE / A PESAR DE QUE) la pel·lícula
duri més de tres hores, és tan entretinguda que l’estona passa volant.

