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L'ORACIÓ COMPOSTA

1. Digues si les següents oracions són coordinades, juxtaposades o subordinades. Especifica, també, quan 
calgui, de quin tipus són:

a)   No ha presentat les conclusions [perquè li falten dades]. Subordinada adv. causal
b) La mare pregunta [si vindrà a sopar avui]. Subordinada substantiva interrogativa - CD
c) No vols callar? Doncs prepara't per rebre. Coordinada consecutiva
d) L'actor mirava el públic fixament, la gola se li assecava. Juxtaposada
e) Sembla [que la setmana vinent ja estarà bo]. Subordinada substantiva conjuntiva - ATR
f) Ara corre com un boig, ara s'atura en un banc. Coordinada distributiva
g) La nit s'encalmava, les fulles ni es movien, es respirava la pau. juxtaposada 
h) Tornaré al Carib [si en tinc ocasió].  Subordinada adverbial condicional
i) Té molt mèrit [posar-se al capdavant d'aquest equip].  Subordinada substantiva d'infinitiu - CD
j) No duia rellotge i tota la tarda anava preguntant l'hora. Coordinada copulativa
k) Té una bona posició, però no ha pogut fer-hi res. Coordinada adversativa
l) Ja és l'hora de la reunió; afanya't. Juxtaposada
m) Estigues atent o no entendràs res. Coordinada disjuntiva 
n) Les persones [que tenen manies] solen patir força. Subordinada adjectiva – (que=subj.)
o) Vés [on vulguis]. Subordinada adverbial locativa

2. Posa  entre  claudàtors  les  proposicions  subordinades  de  les  oracions  següents  i  digues  si  són 
subordinades substantives, adjectives o adverbials.

a) Estudia [com es preveuen els terratrèmols]. substantiva
b) Treballaré [fins que no pugui més]. adverbial
c) Agafa la bicicleta [que et va deixar l'Ignasi]. adjectiva
d) Els entesos diuen [que hi ha milers de classes de formigues]. substantiva
e) Llença la fruita [que s'hagi fet malbé]. adjectiva
f) L'ordinador [que m'he comprat] és molt bo. adjectiva 
g) Has d'anar a collir bolets [on se'n fan]. adverbial
h) Aquests núvols [que han aparegut] no tenen gens de bons pinta. adjectiva
i) No és bo [que beguis tant]. substantiva
j) M'han explicat [que ahir hi va haver enrenou a la plaça]. substantiva

3. Assenyala l'oració subordinada substantiva de les frases següents i digues de quin tipus són.

a) Aquell senyor afirma [que no havia vist res]. comjuntiva
b) Imagina't [el que aprendràs aquí!] de relatiu
c) El pare vol [treure el gos al carrer]. d'infinitiu
d) Volia saber de primera mà [el que tothom comentava.] de relatiu
e) [Que tingui un expedient tan bo] li anirà molt bé a la feina. conjuntiva
f) Li va fer confessar [què havia fet diumenge al matí]. interrogativa
g) En Manel li va explicar [on podia trobar un forn obert]. de relatiu
h) [Qui no parli almenys tres idiomes] ja se'n pot anar. de relatiu
i) No sé [si m'acceptaran a la colla]. interrogativa

4. Posa entre claudàtors les oracions  subordinades substantives  de les frases següents i  digues quina 
funció sintàctica fan.

a) El pare sempre explicava [que la festa major era molt lluïda]. conjuntiva - CD
b) Llavors s'havia recordat [que no havia tancat la porta]. conjuntiva - CRV
c) Volia saber [com es cuina el rap a la marinera]. interrogativa - CD
d) Sempre es queixa [dels qui no guarden les formes]. de relatiu - CRV
e) [El fet que ens obsequiés amb un recital] va agradar a tothom. de relatiu - SUBJECTE
f) Estic tip [de sentir sempre la mateixa cançó]. d'infinitiu - CRV
g) No és correcte [presentar-se a aquestes hores de la matinada]. d'infinitiu - CD
h) [Qui vulgui veure l'espectacle] ha de reservar l'entrada una setmana abans. de relatiu – SUBJ.
i) Li va explicar [què feien en aquella associació]. interrogativa - CD
j) Encara no hem tractat el problema [de reciclar el paper]. d'infinitiu - CN
k) No donaré cap més explicació [als qui demà no hi siguin]. de relatiu - CI
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5. Busca les oracions subordinades adjectives de les frases següents. Encercla el pronom relatiu (subratllat)i 
assenyala  l'antecedent  (negreta).  Digues,  també,  quina  funció  sintàctica  fa  el  relatiu  dins  de  l'oració 
subordinada.

a) El llibre [que llegeixo] és d'un novel·lista molt conegut. CD
b) Posen a part les peces [que tenen algun defecte]. Subjecte
c) Vés a buscar les entrades [que has reservat]. CD
d) La noia [que estimo] no viu en aquesta ciutat. CD
e) El Sergi, [que és molt tossut], ho ha tornat a provar. Subjecte
f) Aquests nois [que han vingut a parlar amb nosaltres] són alumnes meus. Subjecte
g) El llit [on dormo] és massa tou. CC de lloc
h) Dius unes coses [que fan riure]. Subjecte
i) Acosta'm el llibre [que hi ha al tercer prestatge]. CD
j) Les revistes [de les quals he tret informació] les trobaràs a la biblioteca. CC de lloc
k) Les portes interiors, [que són de fusta de pi], han de ser massisses. Subjecte

6. Posa entre claudàtors les oracions  subordinades adverbials de les frases següents, encercla el nexe i 
digues de quina classe són:

a) No ho ha de saber ningú [si tu no ho expliques]. condicional
b) [Malgrat que era una persona coneguda], intentava passar desapercebut. concessiva
c) No els vol a casa [perquè criden massa]. causal
d) Va dir que vindria, [així que avui s'ha presentat]. consecutiva
e) [Tot i que ho sabia], ha fet veure que se sorprenia. concessiva
f) Han pintat el cotxe [perquè sembli nou]. final
g) El noi parla [més bé que el ministre]. comparativa de superioritat
h) [Encara que m'hi obliguin], no hi aniré. concessiva

7. Digues  tot  el  que  puguis  de  les  oracions  compostes  següents.  Tingues  en  compte  que  n'hi  ha  de 
coordinades, de juxtaposades i de subordinades.

a) Un gos començà a lladrar: els lladrucs creixien de volum. juxtaposada
b) Demà t'ho portaré [on vulguis]. subordinada adverbial locativa
c) Coneixia  el nou campió mundial, [de  qui es parla tant en totes les revistes].  subordinada 

adjectiva – CN (qui = CRV)
d) Ell ja ho ha dit, ara et toca a tu. juxtaposada
e) Pregunteu-li [on és]. subordinada substantiva de relatiu -  CD
f) No és hàbil, sinó que és llest. coordinada distributiva
g) Ja ho faré jo, [de manera que no cal que vinguis]. subordinada adverbial consecutiva
h) Van en cotxe [a fi d'arribar més d'hora]. subordinada adverbial final
i) Els obstacles [contra  els quals hem topat]  són innegables.  subordinada adjectiva CN (els 

quals = CCinstrument)
j) Hi hi plovia i hi nevava. coordinada copulativa
k) No volia parlar ni volia sortir amb ningú. coordinada copulativa
l) Van fer l'excursió [tal com els ho van aconsellar]. subordinada adverbial modal
m) [Haver-hi arribat tan tard] és prou lamentable. subordinada substantiva d'infinitiu – Subj.
n) Pren-li-ho tot o ofereix-li-ho tot. coordinada disjuntiva
o) No s'ha penedit mai [de fer les coses així]. subordinada substantiva d'infinitiu - CRV
p) Ha trigat menys temps que els seus companys. subordinada adverbial comparativa d'inferioritat
q) Va presentar-me un amic seu, [el qual vaig saludar cordialment]. subordinada adjectiva – CN 

(el qual = CD)
r) [Així que te'n vagis] tanca la porta. subordinada adverbial temporal
s) Ho farem [sempre que vingui]. subordinada adverbial condicional
t) L'encert va ser [arribar una mica tard]. subordinada substantiva d'infinitiu - Subjecte
u) [Com que ningú no vol venir] hi aniré jo. subordinada adverbial causal
v) [Malgrat que és un expert], no sap resoldre-ho.  subordinada adverbial concessiva
w) Van portar molt poques ampolles, però no els en va sobrar cap. coordinada adversativa


