
EXERCICI 4 

Escriu en singular o en plural els sintagmes subratllats de les oracions següents:  

 
Has d’escriure un text per al dimarts. 
 

 
Has d’escriure _________________ per als______________________ 
 

 

 
M’he comprat __________________________ per a lluir a __________________________ i 
pense anar a la _________________ tots els dies 
 

 
M’he comprat uns calçotets per a lluir a les vacances i pense recórrer totes les platges. 
 

 

 
Va tombar tots els llibres d’un colp de maça. 
 

 
Van tombar tots els llibres amb uns _______________ que van fer amb vàries ____________. 
 

 

 
Sempre porta ______________ quan juga _________________ per tal que no li veja ningú 
que té un tic a ______________ 
 

 
Sempre porten ulleres de sol quan juguen als escacs per tal que no els vegen els ulls. 
 

 

 
Torna’m el llapis i compra’t ____________________! 
 

 
Torneu-nos ______________________ i compreu-vos unes tisores! 
 

 

 
M’agradaria menjar ________ de nadal tot l’any però segur que ens eixiria alguna _________ 
 

 
M’agradaria menjar postres de nadal tot l’any però de segur que ens eixirien moltes càries. 
 



EXERCICI 5 

Corregeix les errades de gènere i nombre que hi trobes: 

- Ens dóna la informació en  compagota: vol mantindre l’emoció fins al fi! 

- M’he tallat el dit amb una alicata rovellada! Segur que ara se m’infecta! 

- Patix un síndrome molt estrany que, hui per hui, no té tractament. 

- El meu cosí actua tots els dijoussos al bar de Ramon fent un monòleg humorístic. Està fet tot 

un artiste! 

- La jutge el va absoldre però li va prohibir que usara el prismàtic que havia furtat.  

- Quin resplendor més fort que desprén  eixe aparell! 

- L’emperatriu  va fer una senyal amb el dit i la yegua va eixir al trot. 

- Va caure per la pendent i es va fer molt de mal . 

- Una pujada en la corrent elèctrica va fondre totes les llums de casa. 

- Hui de postre hi ha cireres o flam. 

- La convivència entre raçes és molt enriquidora. 

- La tisora amb la qual es va tallar estava molt esmolada. 

- Andrea és molt bona estudiant. 


