Nivell intermedi / ortografia /aplicació accent

1. Les paraules següents, que són agudes, han d'anar accentuades
gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.
alla, aqui, ningu, dema, alli, cadascu, capita, cami, tabu, catala, vindra,
anis, autobus, diras, indecis, confus, dormis, Berlin,
cafe, Merce, fare, vindre, terraple, voste, abece, perque, cinque, clixe,
sise, consome, sete, vuite, tambe, nove, malbe, dese, onze, conve,
dotze, prove, pages, burges, frances, cantes, volgues, ences, entes,
espes,
aixo, allo, pero, atencio, boto, canço, camio, de debo, resso, arros,
espos, repos, saboros, talos, boiros, glorios, saboros, sortos, exclos,
verinos
2. Les paraules següents, que són planes, han d'anar accentuades
gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.
anec, intim, util, arab, liquid, unic, atoms, miting, public, castig, vimet,
music, cubic,
platan, poligon, semafor, dificil, caracter, politic, dormissim, dormissiu,
ductil, diriem, cantavem, credul, petal, esferic, merit, centim, coneixer,
mereixer, vencer, convencer, erem, empenyer, estrenyer, temer,
premer, creixer, neixer, queiem, deiem,
mobil, socol, modul, bibliofil, estomac, logic, proleg, solid, fenomens,
pseudonIm, forem, foreu, fossim, fossiu, apostol, correr, proxim
3. Les paraules següents, que són esdrúixoles, han
accentuades gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.

d'anar

practica, lingüistica, industria, area, amigdala, fucsia, justicia, mutua,
valua, continua, ardua, guardia, desgracia, radio, anecdota, decima,
semola, metode, etcetera, esglesia, celebre, tenue, materia, comedia,
magnesia, comode, colonia, cronica, polvora, tombola, opera, copia,
memoria
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4. Posa l'accent a totes les paraules agudes que n'haurien de portar.
1. L’assassi va observar amb atencio i va matar el burges.
2. Despres de menjar-se l’entrepa va prendre’s una copeta de xeres.
3. El feligres va arribar a un compromis amb el mossen.
4. El cafe que fan a l’estacio té un sabor delicios.
5. L’inquili del pis de dalt ha fet una ampliacio a la cuina.
6. El dese germa de la Marta ha estat el campio de la competicio.
5. Fes el mateix amb les paraules que tens a continuació. Atenció
que aquestes són planes.
1. El caracter debil del lider no va tenir cap exit.
2. L’Angel em va regalar un boligraf magnific.
3. És molt dificil que s’ompli tot el diposit, perquè aquest any ha plogut poc.
4. Diuen que en un estat democratic és legitim que hi hagi exercit.
5. En un ambient molt arid la terra es torna esteril.
6. Un recinte amb un control electronic recollia l’index de les pluges.
6. Fes el mateix que en els exercicis anteriors. Les paraules que has
d'accentuar són esdrúixoles.
1. La familia del guardia era una delicia.
2. L’ambulancia que estava a la intemperie va omplir-se de bruticia.
3. L’adolescencia és un periode de la vida força incomode.
4. Els acrobates van fer una actuació per a la parroquia.
5. En una quadricula va apuntar la carrega que suportaven les besties.
La justicia en molts països es troba en decadencia.
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5. Aquí tens deu frases que tenen paraules amb o que han perdut
l'accent. Posa'ls-el.

1. Anar a l’hipodrom em produeix una agradable sensacio.
2. Necessitem que ens torneu la fotocopia, volem fer-hi una modificacio.
3. Calia trobar una solucio per acabar amb aquell ambient tan sorollos.
4. L’organitzacio del zoologic era totalment caotica.
5. En aquell indret es passava de l’ambient boiros al caloros.
6. El pidolaire tocava l’acordio d’una manera monotona.
7. Ha canviat de professio i ara ha d’agafar l’automobil cada dia.
8. L’observacio d’elements microscopics és la passio de l’Antonia.
9. La combinacio de nitrogen i oxígen produeix una reaccio.
10. En Julià no té cap nocio d’historia de la llengua.

6. Fes com en l'exercici anterior. Cada frase té dues paraules amb
una e que has d'accentuar.

1. L’Enric des que estudia angles ho escriu tot al reves.
2. L’Ignasi nomes vol menjar el pure que li fa la mare.
3. El promes de l’Anna treballa de tecnic en una empresa d’informàtica.
4. Suecia i Grecia són els dos països europeus que no he visitat.
5. El Sr. Massagué va portar la Merce a urgencies.
6. Els seus pares eren de Valencia però ell va neixer a Dinamarca.
7. Sense paciencia no pot haver-hi convivencia.
8. Les celebracions no li agraden perque li recordaven males experiencies.
9. La línia aeria amb què viatjo va a America.
10. Moltes persones al·lergiques s’han de vacunar amb freqüencia.
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7. Posa els accents que calgui a les paraules del text següent:

Por d’aixecar el vol
L’avio es el mitja de transport mes rapid, pero tambe el mes temut.
Angoixa, mans xopes i fredes, l’estomac al coll i batecs accelerats son alguns
dels simptomes que experimenten els que senten panic quan son dalt l’avio.
Qualsevol sotrac es per a ells el preludi d’una caiguda en picat, i un soroll
nusual, l’avis que ha arribat l’hora d’encomanar-se a Deu o al diable abans de
morir. A aquestes persones sempre els queda la possibilitat de no aixecar mai
el vol i fer viatges per terra i mar, cosa que els suposara una inversio de temps
bastant mes elevada i un risc d’accident molt superior a l’enregistrat a l’aire.
Hi ha qui viatja per gust i hi ha qui ho fa per necessitat. Per a aquell a qui
li agrada fer el turista, el plaer de visitar terres exotiques pot compensar les
tortures passades a 9.000 metres de terra ferma. Ara que es porta tant aixo de
viatjar en condicions extremes com endinsar-se a la selva, dormir entre
escorpins, escurçons i nuvols de mosquits a sobre de marfegues incomodes,
durant una setmana i sense dret a dutxa; baixar rapids i fer cims; menjar
tsampa per esmorzar i cocodril a la brasa per sopar; posar l’organisme a
disposició de tota mena de virus i bacteris nocius… El panic del viatge en avio
sera un bon començament per al turisme d’aventura.
Extret de l’Avui, diumenge, 10 de juliol de 1994
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MODEL DE CORRECCIÓ
1. Les paraules següents, que són agudes, han d'anar accentuades
gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.
allà, aquí, ningú, demà, allí, cadascú, capità, carmí, tabú, català, vindrà, anís,
autobús, diràs, indecís, confús, dormís, Berlín
cafè, Mercè, faré, vindré, terraplè, vostè, abecé, perquè, cinquè, clixé, sisè,
consomé, setè, vuitè, també, novè, malbé, desè, onzè, convé, dotzè, prové,
pagès, burgès, Francès, cantés, volgués, encès, entès, espès
això, allò, però, atenció, botó, cançó, camió, de debò, ressò, arròs, espòs,
repòs, saborós, talòs, boirós, gloriós, saborós, sortós, exclòs, verinós
2. Les paraules següents, que són planes, han d'anar accentuades
gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.
ànec, íntim, útil, àrab, líquid, únic, àtoms, míting, públic, càstig, vímet, músic,
cúbic
plàtan, polígon, semàfor, difícil, caràcter, polític, dormíssim, dormíssiu, dúctil,
diríem, cantàvem, crèdul, pètal, esfèric, mèrit, cèntim, conèixer, merèixer,
vèncer, convèncer, érem, empènyer, estrènyer, témer, prémer, créixer, néixer,
quèiem, dèiem
mòbil,

sòcol,

mòdul,

bibliòfil,

estómac,

lògic,

pròleg,

sòlid,

fenòmens,

pseudònim, fórem, fóreu, fóssim, fóssiu, apòstol, córrer, pròxim
3. Les paraules següents, que són esdrúixoles, han d'anar accentuades
gràficament. Posa-hi l'accent que els pertoqui.
pràctica, lingüística, indústria, àrea, amígdala, fúcsia, justícia, mútua, vàlua,
contínua, àrdua, guàrdia, desgràcia, ràdio, anècdota, dècima, sèmola, mètode,
etcètera, església, cèlebre, tènue, matèria, comèdia, magnèsia, còmode,
colònia, crònica, pólvora, tómbola, òpera, còpia, memòria
4. Posa l'accent a totes les paraules agudes que n'haurien de portar.
1. L’assassí va observar amb atenció i va matar el burgès.
2. Després de menjar-se l’entrepà va prendre’s una copeta de xerès.
3. El feligrès va arribar a un compromís amb el mossèn.
4. El cafè que fan a l’estació té un sabor deliciós.
5. L’inquilí del pis de dalt ha fet una ampliació a la cuina.
6. El desè germà de la Marta ha estat el campió de la competició.
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5. Fes el mateix amb les paraules que tens a continuació. Atenció que
aquestes són planes.
1. El caràcter dèbil del líder no va tenir cap èxit.
2. L’Àngel em va regalar un bolígraf magnífic.
3. És molt difícil que s’ompli tot el dipòsit, perquè aquest any ha plogut poc.
4. Diuen que en un estat democràtic és legítim que hi hagi exèrcit.
5. En un ambient molt àrid la terra es torna estèril.
6. Un recinte amb un control electrònic recollia l’índex de les pluges.
6. Fes el mateix que en els exercicis anteriors. Les paraules que has
d'accentuar són esdrúixoles.
1. La família del guàrdia era una delícia.
2. L’ambulància que estava a la intempèrie va omplir-se de brutícia.
3. L’adolescència és un període de la vida força incòmode.
4. Els acròbates van fer una actuació per a la parròquia.
5. En una quadrícula va apuntar la càrrega que suportaven les bèsties.
6. La justícia en molts països es troba en decadència.
7. Aquí tens deu frases que tenen paraules amb o que han perdut l'accent.
Posa'ls-el.
1. Anar a d’hipòdrom em produeix una agradable sensació.
2. Necessitem que ens torneu la fotocòpia, volem fer-hi una modificació.
3. Calia trobar una solució per acabar amb aquell ambient tan sorollós.
4. L’organització del zoològic era totalment caòtica.
5. En aquell indret es passava de l’ambient boirós al calorós.
6. El pidolaire tocava l’acordió d’una manera monòtona.
7. Ha canviat de professió i ara ha d’agafar l’automòbil cada dia.
8. L’observació d’elements microscòpics és la passió de l’Antònia.
9. La combinació de nitrogen i oxigen produeix una reacció.
10. En Julià no té cap noció d’història de la llengua.
8. Fes com en l'exercici anterior. Cada frase té dues paraules amb una e
que has d'accentuar.
1. L’Enric des que estudia anglès ho escriu tot al revés.
2. L’Ignasi només vol menjar el puré que li fa la mare.
3. El promès de l’Anna treballa de tècnic en una empresa d’informàtica.
4. Suècia i Grècia són els dos països europeus que no he visitat.
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5. El Sr. Massagué va portar la Mercè a urgències.
6. Els seus pares eren de València però ell va néixer a Dinamarca.
7. Sense paciència no pot haver-hi convivència.
8. Les celebracions no li agraden perquè li recordaven males experiències.
9. La línia aèria amb què viatjo va a Amèrica.
10. Moltes persones al·lèrgiques s’han de vacunar amb freqüència.

7. Posa els accents que calgui a les paraules del text següent:

Por d’aixecar el vol
L’avió és el mitjà de transport més ràpid, però també el més temut. Angoixa, mans xopes
i fredes, l’estómac al coll i batecs accelerats són alguns dels símptomes que experimenten els
que senten pànic quan son dalt l’avió. Qualsevol sotrac és per a ells el preludi d’una caiguda
en picat, i un soroll inusual, l’avís que ha arribat l’hora d’encomanar-se a Déu o al diable
abans de morir. A aquestes persones sempre els queda la possibilitat de no aixecar mai el vol i
fer viatges per terra i mar, cosa que els suposarà una inversió de temps bastant més elevada i
un risc d’accident molt superior a l’enregistrat a l’aire.
Hi ha qui viatja per gust i hi ha qui ho fa per necessitat. Per a aquell a qui li agrada fer el
turista, el plaer de visitar terres exòtiques pot compensar les tortures passades a 9.000 metres
de terra ferma. Ara que es porta tant això de viatjar en condicions extremes com endinsar-se a
la selva, dormir entre escorpins, escurçons i núvols de mosquits a sobre de màrfegues
incomodes, durant una setmana i sense dret a dutxa; baixar ràpids i fer cims; menjar tsampa
per esmorzar i cocodril a la brasa per sopar; posar l’organisme a disposició de tota mena de
virus i bacteris nocius… El pànic del viatge en avió serà un bon començament per al turisme
d’aventura.
Extret de l’Avui, diumenge, 10 de juliol de 1994
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