Exercicis
1. Digues si els titulars que hi ha a continuació són oracions o no ho són. Justifica la
resposta.
1) Les cortines de la botiga No és una oració, hi falta el verb.
2) La cançó que sentia No és una oració, hi falta el verb de l’oració principal.
3) El director explicarà el pressupost És una oració simple, predicativa, transitiva.
4) Cau una nevada És una oració simple, impersonal.
5) Encara que arribin a l’hora No és una oració. Seria una oració subordinada concessiva
però hi falta l’oració principal.
6) Hem fet el cim És una oració simple, predicativa, transitiva, declarativa.
7) La casa que era molt nova No és una oració, hi falta l’oració principal (seria una oració
subordinada).
8) Si no aprova al juny, ho farà al setembre És una oració subordinada, adverbial
condicional.
9) Tres nois roben en una botiga i fugen amb 50 euros És una oració coordinada copulativa.
2. Digues si les oracions següents són simples o compostes.
1) Els alumnes han convocat una vaga. Simple.
2) Afirmaven que no havia estat un segrest. Composta. Subordinada substantiva (funció
CD).
3) Ningú no sap el que amaguen. Composta. Subordinada substantiva de relatiu ((funció
CD).
4) En Jordi no ha anat a l’escola. Simple.
5) Els van tornar les eines i els ho van agrair. Composta. Coordinada copulativa.
6) Posen música a l’oficina, mentre no arriben els clients. Composta. Subordinada adverbial
temporal.
7) S’ho esperaven, però mai no haurien pensat que fos tan divertit. Composta. Coordinada
adversativa. Dins d’ella, hi ha una oració subordinada substantiva (funció CD).
8) És una noia molt amable. Simple.
9) Lleida serà la seu d’una mostra gastronòmica. Simple.
3. Identifica el sintagma nominal i el sintagma verbal de les oracions següents, i
subratlla’n els nuclis. SN / SV
1) En Ramon portava un jersei vermell. (Un jersei vermell : CD)
2) El mes d’abril ha estat molt fred. (Molt fred : atribut)
3) Els interessen els còmics antics. (Els : CI)
4) La veïna del tercer sempre deixa l’ascensor obert. (Sempre : CCTemps; l’ascensor : CD;
obert : C.Predicatiu del CD).
5) Això depèn d’ells. (D’ells : C.Preposicional).
6) S’allunya una tempesta.
7) Visc en un poble petit i molt divertit. (Subjecte elidit, jo). (En un poble molt divertit :
CCLloc).
8) Els agrada molt la xocolata. (Molt : CCQuantitat)
9) Hauríem d’anar al banc. (Subjecte elidit, nosaltres). (Al banc : C.Preposicional).

