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Exercici 1

Omple els espais buits de les frases següents amb S o Z, segons
correspongui (so d’essa sonora).
1. A l’entrada ha po.....at una porta gri.....a.
2. Ha comprat una dot.....ena d’ous.
3. És l’hora d’esmor.....ar.
4. Al .....oològic vam veure una .....ebra.
5. L’explo.....ió va causar la mort de quin.....e persones.
6. El balanç del mes de de.....embre és po.....itiu.
7. Han trobat objectes de bron.....e.
8. El pin.....ell és massa gruixut.
9. És una cosa ben sen.....illa.
10. Lluiten per una bona cau.....a.
11. Hi has d’afegir un .....ero.
12. La ma.....ia era molt vella.
13. Va donar una ro.....a a la don.....ella.
14. Van caminar tret.....e dies pel de.....ert.
15. El públic aplaudia amb entu.....iasme.
16. Demà tindrem el re.....ultat de l’anàli.....i.
17. Es va recol.....ar en el tronc d’una al.....ina.

Exercici 2

Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S, SS, C
o Ç, segons convingui (so d’essa sorda).
1. Fes una amanida d’en.....iam i .....eba.
2. No són capa.....os de fer un projecte intere.....ant.
3. A sobre hi havia una capa espe.....a de fang.
4. El capità el va reempla.....ar al timó.
5. Hague.....in pogut preveure que no era po.....ible dormir en aquell ambient.
6. Semblaven uns é.....ers ra.....ionals.
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7. Malgrat les seves amena.....es, no vaig a.....istir a la reunió.
8. Va guanyar alguna pe.....eta i les coses van comen.....ar a canviar.
9. El noi va emmalaltir i els metges van dir que ne.....e.....itava un clima sa.
10. Els profe.....ors van dir que tenia una voca.....ió científica.
11. Tenia els cabells arri.....ats.
12. M’he pres una ta.....a de llet.
13. Era un noi for.....a tra.....ut.
14. No comen.....is a to.....ir.
15. Prop de la pla.....eta hi ha una ba.....a.
16. Demana un tro..... de pa.
17. Hi ha una ca.....ola plena de .....igrons.
18. L’edifi.....i té una fa.....ana modernista.
19. El pa.....adís era ple de gent disfre.....ada.
20. Van posar el llu..... sobre el gla..... .
21. Al voltant de la feli.....ita.....ió dibuixeu una .....anefa.
22. És una situa.....ió e.....tranya.
23. Els e.....trangers volen comprar pan.....es.

Exercici 3

Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S, SS, C,
Ç o Z, segons convingui (so d’essa sorda).
1. Vols beure .....erve.....a?
2. Quina és la data del ven.....iment?
3. Aquest lla..... és ma.....a petit.
4. Vi.....ita tots els pi.....os.
5. No seguis al balan.....í.
6. La go.....a corria de pre.....a.
7. Anava a ca.....ar llebres.
8. El va abra.....ar amb tendre.....a.
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9. Té una col·lecció d’objectes de terri.....a.
10. No trobava el llapi..... i el tenia davant dels na.....os.
11. Aquest matí ha nascut una .....ebra al .....oo de Barcelona.
12. Llen.....a els tro.....os de fusta a les escombraries.
13. Em va mirar amb estranye.....a.
14. Hem de comprar matala.....os nous.
15. Els mitjans són esca.....os.
16. Fas un pas de.....i.....iu.
17. Entre un poble i l’altre hi ha una distàn.....ia curtí.....ima.
18. Preci.....ament avabem de re.....oldre el problema.
19. Aquells nens tenien molta fanta.....ia.
20. El .....im de la muntanya era altí.....im.
21. És un en.....e: tot el dia bada.
22. Parlava confu.....ament.
23. El set.....e és el meu número de la sort, tot i que el di.....et també m’agrada
for.....a.
24. Han replantat el bosc amb al.....ines.
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Exercici 4

Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies Z, S, SS,
C, Ç o Z, segons convingui (so d’essa sorda i d’essa sonora).
1. Va quedar impre.....ionat per l’exten.....ió del treball.
2. Per fer pa.....ar la set, és millor prendre una cerve.....a.
3. Tinc l’esperan.....a que aprovi l’examen.
4. Van detenir l’agre.....or de l’alcalde.....a.
5. Cal endin.....ar-se en les dan.....es tradi.....ionals.
6. El meu co.....í Igna.....i arriba d’Eivi.....a di.....abte.
7. El pre.....ident va demanar a la seva espo.....a que es po.....és la bru.....a
blava que li havia regalat.
8. La setmanan pa.....ada vam vi.....itar els pre.....oners per saber en quines
condi.....ions estan.
9. Li va confe.....ar que, quan fuma, no utilit.....a mai el .....endrer. Llen.....a la
.....endra a terra.
10. Al de.....embre els .....iutadans gasten molt en jocs d’at.....ar.
11. La mala re.....olu.....ió del conflicte va enfrontar els veïns de la .....ona.
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