Suficiència 2
Unitat 4
Pronoms relatius
Subratlla les oracions de relatiu de les frases següents i
escriu-les entre comes quan sigui necessari. Digues, per tant,
si són relatives explicatives o especificatives.
1. El Joan vol gravar-se el disc que li vaig deixar.

2. El Sergi Vidal que començava a cansar-se nedava amb dificultat.
3. Els lladres de l’altre dia que devien ser dos o tres van emportar-se les joies.
4. L’Albert busca una feina que li permeti viatjar a l’estranger.
5. L’Ajuntament de Vic que data del segle XVI ha estat declarat monument
d’interès històric.
6. La teva germana petita que no va acabar el batxillerat ara vol
intentar entrar a la universitat.
7. Aquest informe d’aquí que va arribar ahir és molt complet.
8. El terreny que han estudiat és molt extens.
9. El nostre terreny que és molt extens és ric en minerals.
10.

Les persones que no aprovin hauran de tornar-s’hi a presentar.

11. La Fàtima és l’única nena de preescolar que no vindrà a
l’excursió.
12.

Jaume Figueras que és crític de cinema va explicar la pel·lícula.

13. Les canonades que s’instal·len als pisos nous són millors que les
que s’instal·laven als vells.
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14. M’ho va demanar la neboda de la Gemma que és eixerida com
un pèsol.
2. Completa les frases amb els relatius adequats:
1. Aquell home, __________ no coneixíem de res, ens va saludar.
2. Els nois ___________________ sorties han marxat del poble.
3. El país _______________ m'agradaria viure és Irlanda.
4. Els negocis __________________ et dediques no són legals.
5. La bufanda ______________ portes és massa curta.
6. El Roger i la Maria són persones
plenament.

_______________ confio

7. M'estranya l'entusiasme _________________________ s'ho mira.
8. Vull que em descriguis el lloc ________________ vas passar ahir.
9. El llapis _________________________ escrius té la punta molt
fina.
10. La platja _________________________ em banyo és prop de
Tarragona.

