 Repassem els pronoms relatius

 Exercici 1
El soroll del xoc va espantar ____________________________ esperaven al pas
de vianants.
El Marcel i el Sergi, ____________________________ t’he parlat sovint, són els
meus cosins.
Segons l’acord ____________________________ van arribar ahir el sindicat i la
patronal, no hi haurà acomiadaments.
Ens van robar un dia ____________________________ no hi havia ningú a casa.
No conec el projecte ____________________________ em van proposar de
col·laborar.
Ens vam perdre en aquell bosc de pins ____________________________ hi ha
tants bolets.
Jo recordo fil per randa els fets ____________________________ tu t’has oblidat.
 Exercici 2
Ja he trobat les eines ____________________________ no podia arreglar l’aixeta.
En aquest barri hi ha alguns edificis els pisos ____________________________
són buits.
Les taronges que m’has portat del mas i ____________________________ vaig
comprar ahir són com la nit i el dia.
Finalment vaig arribar tard a l’aeroport, ____________________________ va fer
que perdés l’avió.
Els materials ____________________________ va ser edificada la casa són de
baixa qualitat.
Tinc una col·lecció de segells ____________________________ estic molt
orgullós.
El doctor va confirmar la lesió del jugador després de la ressonància magnètica
____________________________ el va sotmetre.

 Repassem els pronoms relatius

 Exercici 3
El parent ____________________________ he de visitar a l’hospital va ingressar
ahir.
Et porto els discos ____________________________ t’havia parlat.
El candidat demòcrata, ____________________________ la premsa no donava
gaires possibilitats, va guanyar les eleccions presidencials.
Només podran entrar ____________________________ hagin fet reserva.
Si rentes la paella ____________________________ fem les truites, procura no
ratllar-la amb el fregall.
Han tocat una cançó el compositor ____________________________ és amic
meu.
Els
bombers
van
aconseguir
desallotjar
tots
els
____________________________ l’incendi no va causar ferits.

habitatges,

 Exercici 4
Gaudeixen d’uns privilegis ____________________________ no volen renunciar.
Fa anys que no veig els amics ____________________________ solia fer
alpinisme.
El tennista ha estat derrotat pel seu rival, ____________________________ ara
ocupa la tercera posició en el rànquing.
És una persona ____________________________ penso sovint.
Sense recepta no li van vendre el medicament, ____________________________
el va enfurismar.
El
gran
augment
de
la
competència
és
el
principal
____________________________ lluita el sector del petit comerç.
No vol posar en perill el sou ____________________________ viu.

obstacle

