
La síl·laba tònica d’aquestes paraules es troba en una posició diferent a la dels equivalents 

castellans respectius. Accentua-les, si cal, i classifica-les en agudes, planes o esdrúixoles: 

 

atmosfera (    ), domino (    ), esperit (    ), fluor (     ), futbol (     ), medul·la (     ), missil (     ), ocea 

(     ), olimpiada (     ), osmosi (     ), reptil (     ), saxofon (     ), temer (     ), textil (     ),  

tiquet (     ), xassis (     ), xiclet (     ). 

 

Fixant-te bé en l’accent, pronuncia correctament els mots següents i classifica’ls en aguts, 

plans o esdrúixols: 

 

aurèola (    ), cànter (     ), xofer (     ), rèptil (    ), magnetòfon (    ), heroi (     ), perit (     ), medul·la 

(     ), políedre (     ), Dídac (     ), futbol (     ), atmosfera (    ), Èsquil (    ), demagògia (     )   , ibers (  

), pneumònia (   ), canvia (    ), Pèricles (    ),osmosi (       ) , policrom (   ),diòptria (     ), tèxtil (     ), 

Etiòpia (     ), ventríloqua (     ), hectolitre (     ). 

Posa accent a les paraules de les frases següents que en necessiten: 

a) Obviament, aquella camisa li venia curta; si la bocamanega quedava a quatre dits del canell!  

b) Per a ell, qualsevol referencia al mes-enlla era, necessariament, ciencia-ficcio. 

c) Odie viure en un entresol: el soroll del vaive de cotxes em fa resso al cap continuament; i no 

parlem del fum, que quasi m’obliga a portar mascara antigas. 

d) Han descobert recentment un anticos que impedeix la infeccio per un parasit que produeix 

tuberculosi. 

e) Feia riure que aquell sud-corea culgros i cara-redo ens diguera adeu ironicament  

amb aquella veueta, com una nota que sona un semito mes baix que en l’estat natural. 

 

Accentua aquestes paraules compostes o derivades: 

 

 

socioeconomic 

 

fisicoquimic ingenuament placidament despus-ahir grecoroma 

 

historicoartistic 

 

cientificotecnic inutilment fantasticament sud-africa afroamerica 

 

 

 

 



 

 

Col·loqueu els accents que falten en les frases següents: 

 

El xofer de mon pare va morir d’una pneumonia. 

La tragedia d’Edip es la meua favorita. 

Pakistan ha fabricat uns missils que travessen l’atmosfera i, fins i tot, l’estratosfera. 

Ha tingut lloc un conclave de l’elit de l’esport per a elegir nou president del COI. 

Sembla que res aturarà la furia del volca Etna. Es com si els deus estigueren  enfurits. 

El meu amic es un misantrop, encara que te una aureola de persona progressista. 

Enguany he anat a Mikonos de vacances i l’anterior vaig visitar Marraqueix. 

L’altre dia vaig llançar el meu oboe a l’ocea. 

Al meu poble necessiten perits per a treballar en la industria textil. 

El meu amic es poliglot i jo, en canvi, tinc una lesio pulmonar que m’impedix articular 

be els sons guturals. 

El nou interfon de l’oficina es tan modern que sembla les banyes d’un viking. 

M’han fet una analisi de sang i tinc els nivells de leucocits pel terra. Ara, m’han de 

traure liquid de la medul·la per a fer-me’n una altra. 

Dema viatjare a Zuric i despus-dema a Helsinki. 

En un interval de dos segons ha tingut una parada cardiaca. 

Vaig anar al zoo i els animals que mes em van impressionar van ser els reptils i ossos 

polars. 

El xassis del meu model de cotxe el fabriquen a Barcelona. 

Necessita un transplantament de renyo en un periode de temps no superior a un mes 

perquè la dialisi ja no es suficient. 

Li ha eixit un eczema al braç dret pero, al principi pensaven que es tractava de la 

rubeola. 

L’any 2012 les olimpiades es van celebrar a Londres. 

Enguany encara no m’he fet la revisió optica i haure d’anar perque crec que m’han pujat 

les dioptries. 

El termostat deu estar trencat perque aci fa molt de fred i marca 22º! 

Es un beuratge afrodisiac fet a base de tulipes. 

El Nobel de la Pau del 2009 va ser Obama qui es trobava en el zenit de la seua carrera 

politica. 

Planxa be aquesta roba que esta plena de secs. 

No sigues avar i convida’m a un sandvitx i una cervesa. 

Ha patit una perforacio de timpa i vol anar a operar-se a Zuric. 

M’han regalat un xandall i m’he proposat començar a fer esport. Crec que em decantare 

per l’handbol. 

M’agraden molt les creïlles fregides amb quetxup i allioli. 

Li han receptat una locio per a l’acne i sempre la porta darrere en un flasco. 

T’has de rentar les dents amb dentifrici si no vols patir caries. 

No pot girar be el coll perquè patix de torticoli. 

Hi ha molta gent que patix de vertigen a les altures. 

Espartac es un dels personatges de la Roma classica mes coneguts. 

No m’agrada gens l’olor del patxuli. 

Si vols augmentar els teus quadriceps has d’entrenar moltes hores. 

Han caigut quatre gotes però els carrers ja estan secs. 

 Ves per on ha eixit este ara! 


