
EXERCICIS. VERBS IRREGULARS

1. Escriviu la primera persona del singular del present d'indicatiu 
dels verbs següents:

anar   jo___________ córrer  jo____________

aparèixer   jo___________ fer jo____________

cabre       jo___________          morir jo____________

conèixer jo___________ viure   jo____________

2. Completeu les conjugacions dels verbs següents:

PRESENT D'INDICATIU

CAURE CREURE VEURE TRAURE CANVIAR

jo caic crec _____ ______ _____

tu caus creus veus ______ _______

ell ella cau creu veu ______ _______

nosaltres   _____ ______ _____ ______ canviem  

vosaltres _____ ______ _____ ______ canvieu

ells elles cauen creuen veuen _______ _______

AFEGIR LLEGIR COSIR OBRIR TENIR  

jo ______ ______ _____ _____ tinc

tu ______ ______ _____ _____ _____

ell ella ______ ______ _____ _____ _____

nosaltres afegim llegim _____ obrim tenim

vosaltres afegiu llegiu _____ obriu teniu

ells elles ______ ______ _____ _____ _____



3.Completa les conjugacions d'estos altres verbs:

IMPERFET D'INDICATIU

DIR FER RIURE TRAURE VEURE

jo ___ ___ _____ ______ _____

tu ___ ___ _____ ______ _____

ell ella ___ ___ _____ ______ _____

nosaltres ___ ___ _____ ______ _____

vosaltres ___ ___ _____ ______ _____

ells elles ___ ___ _____ ______ _____

4. Completa la conjugaci¢ d'estos altres verbs:

PRESENT DE SUBJUNTIU

ANAR VEURE FER SABER OBRIR

jo ____ _____ ___ _____ _____

tu ____ _____ ___ _____ _____

ell ella ____ _____ ___ _____ _____

nosaltres ____ _____ ___ _____ _____

vosaltres ____ _____ ___ _____ _____

ells elles ____ _____ ___ _____ _____



5. Completa les frases d’este diari personal amb una forma simple del 
verb entre parèntesi conjugat adequadament:

Cada dia ____________ (NÀIXER) molt nens i nenes. Quan ____________ 
(NÀIXER) el teu germà petit farem una festada, no? Espero que en el 
part ____________ (ANAR)  tot bé i que la criatura ____________ (SER) 
molt guapet. Si ____________ (NÀIXER) el dia de Sant Josep, seria 
peixos com jo. 

Si ____________ (TRAURE) el gos a passejar, vés en compte amb les 
plantes del jardí: m’agradaria que ____________ (CRÉIXER) sanes i 
fortes i que no es ____________ (MORIR) abans d’hora. Vés a espai i no 
____________ (CÓRRER). Quan torneu de passejar, ____________ (OBRIR) 
la clau de l’aigua de la bassa i espera que s’____________ (OMPLIR). 

L’altre dia hi havia molta boira. Per la carretera de la Carrova no es 
____________ (VEURE) res. A la ràdio ____________ (DIR) que no 
escamparia fins al migdia, però mon pare i jo ____________ (DIR) que 
no podia ser. Espero que a la tarda ____________ (FER) sol i que no 
____________ (SER) un dia trist com el d’ahir. 



SOLUCIONS

1. Escriviu la primera persona del singular del present d'indicatiu 
dels verbs següents:

anar jo vaig córrer  jo corro o córrec 
(val.)

aparèixer   jo aparec fer jo faig

cabre       jo cabo morir jo moro

conèixer jo conec viure   jo visc

2. Completeu les conjugacions dels verbs següents:

PRESENT D'INDICATIU

CAURE CREURE VEURE TRAURE CANVIAR

jo caic crec veig trac/trec canvio

tu caus creus veus traus/treus canvies

ell ella cau creu veu trau/treu canvia

nos.   caiem/caem     creiem/creem veiem/veem traiem/traem canviem  

vos. caieu/caeu creieu/creeu veieu/veeu traieu/traeu  canvieu

ells elles cauen creuen veuen trauen/treuen  canvien

AFEGIR LLEGIR COSIR OBRIR TENIR  

jo afijo llijo cuso òbric/obro tinc

tu afiges lliges cuses    obris/obres tens

ell ella afig llig cus obri/obre  té

nosaltres afegim llegim cosim obrim tenim

vosaltres afegiu llegiu cosiu obriu teniu

ells elles afigen lligen cusen     obrin/obren  tenen

Els verbs afegir i llegir es poden conjugar també com a incoatius: 1 
afegixo, 2 afegixes, etc.



3.Completa les conjugacions d'estos altres verbs:

IMPERFET D'INDICATIU

DIR FER RIURE TRAURE VEURE

jo deia feia reia treia veia

tu deies feies reies treies veies

ell ella deia feia reia treia veia

nosaltres dèiem fèiem rèiem trèiem vèiem

vosaltres dèieu fèieu rèieu trèieu vèieu

ells elles deien feien reien treien veien

Alguns gramàtics admeten les formes 1 traïa, veïa, etc. Són 
admissibles en la llengua estàndard oral, però només en els registres 
informals, les formes 1 dia, fea, ria, trea, vea, etc.

4. Completa la conjugació d'estos altres verbs:

PRESENT DE SUBJUNTIU

ANAR VEURE FER SABER OBRIR

jo vaja veja faça sàpiga òbriga

tu vages veges faces sàpigues òbrigues

ell ella vaja veja faça sàpiga òbriga

nosaltres anem veiem fem sabem obrim

nosaltres aneu veieu feu sabeu obriu

ells elles vagen vegen facen sàpiguen òbriguen

En els verbs anar, veure i fer, a la Ribera d’Ebre també són usuals 
les formes amb la desinència –i: 1 vagi, vegi, faci, etc. També són 
usuals les formes 4 veem i 5 veeu.



5. Completa les frases d’este diari personal amb una forma simple del 
verb entre parèntesi conjugat adequadament:

Cada dia naixen/neixen molt nens i nenes. Quan nasca/naixi el teu 
germà petit farem una festada, no? Espero que en el part vaja/vagi tot 
bé i que la criatura siga/sigui molt guapet. Si nasqués/naixés el dia 
de Sant Josep, seria peixos com jo. 

Si traus/treus el gos a passejar, vés en compte amb les plantes del 
jardí: m’agradaria que cresquessen/creixessin sanes i fortes i que no 
es moren/morin abans d’hora. Vés a espai i no corregues/corris. Quan 
torneu de passejar, obri/obre la clau de l’aigua de la bassa i espera 
que s’òmpliga/ompli. 

L’altre dia hi havia molta boira. Per la carretera de la Carrova no es 
veia/veïa* res. A la ràdio deien que no escamparia fins al migdia, 
però mon pare i jo dèiem que no podia ser. Espero que a la tarda faça/
faci sol i que no siga/sigui un dia trist com el d’ahir. 


