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EXERCICIS DE GRAMÀTICA. NIVELL 01 UNITAT 01 

1. Subratlla el subjecte d’aquestes oracions: 

 
a. El noi els va ensenyar el rellotge. 

b. Allò que has dit no m’ha agradat gaire. 

c. No el tira cap animal. 
d. Un cotxe és com una mena de carro. 

e. Al setembre s’estrenarà la nova producció. 
 

2. Subratlla el predicat d’aquestes oracions: 
 

a. Per què dueu el rellotge? 
b. El productor va parlar amb un petit grup de periodistes de la 

seva trajectòria en el cinema. 
c. Els grans directors treballen en projectes en 3D. 

d. Darrerament ells han estrenat Wall-E. 
e. Primer faré els deures i després escoltaré música. 

 
3. Relaciona cada subjecte amb el seu predicat per formar títols de 

cançons i de pel·lícules. Vés amb compte perquè hi ha subjectes que 

poden tenir més d’un predicat: 
 

 
Tarragona 

Tu 
Jo 

Mà morta 
La vida 

El meu germà 
El carter 

El cel 

sempre truca dues vegades. 
és bonica (però complicada). 

m’esborrona. 
és fill únic. 

vull ser rei. 
sóc el teu amic. 

truca a la porta. 
no pot esperar. 

m’he casat amb una bruixa. 
mai diguis mai més. 

 
4. Escriu les frases que t'hagin sortit: 
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5. Inventa't un subjecte per a cada un dels predicats següents: 
 

 em fa riure. 

 mai no m’han agradat. 

 són les millors. 

 costen de pujar. 

 estava a punt de tirar un penal. 

 no és gaire alt. 

 tenen gaire feina. 

 sorteja un viatge a París. 

 ho va desar al calaix. 

 s’estrenarà a la primavera. 

 
6. Escriu un predicat per a cada un dels subjectes següents: 

 

El meu veí de sota  

La colla  

Les pel·lícules de por  

Una fiblada a la pell  

En Pau  

El soroll  

La caixa de joguines  

Aquesta bossa de plàstic  

Una actriu desconeguda  

Jo  

 

 7. Escriu un subjecte per a cada una de les oracions següents: 
 

 sovint s’oblida l’entrepà a casa. 

 arribaran 10 minuts tard. 

 eren una mica salades. 

 torren les castanyes al carrer. 

 fan molt bona olor. 

 d’aquí a uns anys podran projectar en 3D. 

 ha protagonitzat més de cinquanta pel·lís. 

Vine aquí,  

Durant les vacances, 

també heu de tenir 
l’habitació endreçada, 

 

Ha arribat  
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8. Soluciona els problemes de concordança que hi ha en cada una de 

les oracions següents. Torna-les a escriure correctament, de dues 
maneres diferents: 

 

A La gossa han tingut dos cadells. 

A1  

A2  

B Els arbres és ple de fruita. 

B1  

B2  

C Nois, no oblidis d’agafar els llibres. 

C1  

C2  

D Les motos corre massa. 

D1  

D2  

E Nosaltres havia encarregat un pastís. 

E1  

E2  

F L’estrena de la pel·lícula seran el 9 d’octubre. 

F1  

F2  

 


