Sintaxi
1. Digues la funció sintàctica dels elements subratllats. Si no en fa cap, indicaho amb el signe Ø. Si es tracta d’una oració, digues de quin tipus és.
a) M’agrada que vinguis aviat.
b) El cotxe que és aerodinàmic corre molt.
c) Estudiava una carrera per la qual no sentia cap vocació.
d) Qui acabi abans tindrà un premi.
e) Era impossible que els crits que havia sentit provinguessin del celobert.
f) No passa gaire sovint que proclamin campió un corredor que hagi guanyat tan
poques etapes.
g) El bidell donava entrades als qui li’n sol·licitaven.
h) Em desagrada que arribi tard a casa.
i) El meus cosins estaven contents que els visitéssim.
j) Encara que aprovis el curs, no et compraré el cotxe.

1. Poseu sota de la grafia subratllada el so fonètic corresponent. Tingueu en
compte els fenòmens de fonètica sintàctica.
PUNXIR?
Si mai t’has de vacunar de res i ets al Bages, observaràs una curiosa adequació
de la grafia a l’acció descrita. Una agulla bagenca no serveix per a punxar sinó
per a punxir. També a ses Illes punxen de punxir, més que no pas de punxar, tal
com recull l’Alcover-Moll. No em diran que la i no és més punxeguda que no pas
la a! És a dir, que el Pinxo té més nom de punxar (o de punxir) que no pas en
Panxo! Entre les diverses causes que conflueixen en l’evolució dels mots, jo no
menystindria l’adequació de la grafia i a l’aspecte d’un estri punxegut com una
agulla.

2. Completeu les sèries d'adjectius següents (masculí i femení, singular
i plural) amb TOTES les formes normatives:

llòbrec
luctuós
faŀlaç
cristaŀlofíŀlic
marró
condescendent
displicent

3. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que teniu entre
parèntesis.
1.La picardiosa bellugadissa de cames enlaire no em deixava que
___________________________ (ENTREVEURE) res entre el fru-fru de les
blondes.
2.Al primer pis d'aquell antre, sovint _______________________________
(SUCCEIR) coses que mancaven al decòrum.

3.Demà ___________________________ (ANAR-SE'N) on ningú no em molesti.

4.Si Tirèsies hagués dit el contrari, Júpiter qui sap què li
________________________ (TOLDRE).

