ELEMENTAL. Exercicis per distingir EL - HO - LO
Corregeix les frases següents, si cal.
1. Tu no pots saber lo que jo sento per ell.
2. El Martí, vaig convidar-lo a sopar.
3. Tot aquest embolic, pots solucionar-lo parlant obertament amb ell.
4. Lo bé que m’ho passo quan vaig a ballar!
5. Ara veuràs lo que passa quan tens pressa i no pots córrer.
6. Has de comprovar lo que t’ha dit la mestra.
7. Tot això, pots deixar-lo sobre la taula.
8. El regal, vaig comprar-lo ahir a la nit.
9. Espero que entenguis lo que et vull dir i que no lo mal interpretis.
10. Lo més normal és ho que passa més sovint.
11. Lo millor que pots fer amb el Ferran és portar-ho a la platja.
12. Agafeu tot lo que hi ha a casa i carregueu-lo al camió de mudances.
13. Aquest cotxe, cal rentar-lo de manera urgent!
14. Tot això que has explicat, me lo pots repetir?
15. El meu fill té molta tos. Hauré de portar-lo al metge aquesta tarda.
16. No trobo el comandament de la televisió enlloc. On vas deixar-ho ahir?
17. Tot el que diu el conferenciant, ho trobo molt interessant.
18. Hauries d’haver vist lo contenta que estava la Júlia a la festa d’aniversari de
dissabte.
19. Et portaré tot lo que m’has demanat quan surti de la feina.
20. Has de pensar que lo més important és que tu has decidit lo que volies fer
lliurement.
21. Ja coneixes el meu xicot? – No, encara no lo conec.
22. Sabies que la Montse es casarà demà? – Sí, ja ho sabia.
23. Tu, això, lo dius per fer-me contenta, oi?
24. Mai permeto als meus convidats que cridin a taula i a tu tampoc te lo
permetré!
25. Saps el conte del Patufet? - No, pots explicar-m’ho.
26. He agafat el cendrer i ho he deixat a la terrassa perquè puguis fumar.
27. Vols que t’ajudi una mica? – Home, si me’l dius així, no et diré pas que no!
28. Per què no agafes el violí i ho endreces al seu lloc?
29. Encara no he trobat lo que estava buscant.
30. Necessito comprar el peix per al sopar d’avui! Ho aniré a comprar ara mateix!
31. M’he d’esforçar per treure la màxima nota a l’examen. Lo tinc claríssim!
32. Ho que ha passat en aquest poble no pot passar en cap altre.
33. Com pot ser? Lo veig i no me lo crec!
34. Farem lo que sigui per ajudar-te a tirar endavant!

