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Àrea 3 Domini pràctic del sistema lingüístic 15 punts [mín. 7,5 punts] 
 
Marcau al full òptic l’opció correcta (a, b o c) en cada cas.  
 
1. Ja tenc els __________ per al partit de __________ de dissabte. 

a) tiquets / futbol 
b) tíquets / futbol 

c) tíquets / fútbol 
 

2. M’acaben de contar una __________ sorprenent. 
a) história 
b) història 
c) historia 

 

3. Triau la frase ben accentuada: 

a) El mes que ve anirem, una vegada mes, a Formentera. 
b) El mes que ve anirem, una vegada més, a Formentera. 
c) El més que ve anirem, una vegada mes, a Formentera. 

 

4. Aprenc __________ amb un voluntari __________. 
a) xinès / lingüístic 
b) xinés / lingüistic 

c) xinés / llingüístic 
 

5. Bussejar __________ l’aigua deu ser una __________. 
a) devall / meravella 
b) devall / maravella 
c) davall / meravella 

 

6. Estar tot el dia assegut al sofà __________ el televisor és molt __________. 
a) devant / avorrit 
b) davant / avorrit 
c) davant / avurrit 

 

7. El dibuix està fet sobre __________. 
a) cartolina 
b) cartulina 

c) cartrolina 
 

8. Quina és l’escriptura correcta d’aquest nom de fruit? 
a) amel·la 
b) metlla 
c) ametla 
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9. La __________ arribà tard a la __________. 
a) batlessa / inauguració 
b) batlesa / inaugurasió 
c) batlesa / inauguració  

 

10. És una nina molt __________. 
a) malaltissa 

b) malaltisa 
c) malaltiça 

 

11. Sempre solem __________ el mes de __________. 
a) viajar / setembre 
b) viatgar / septembre 
c) viatjar / setembre 

 

12. La figuera és un __________. 
a) abre fruiter 
b) arbre fruiter 
c) arbre fruité 

 

13. __________ pel premi! 
a) Enorabona 

b) Enhorabona 
c) Henhorabona 

 

14. S’ha comprat __________ de __________ planta. 
a) el apartament / l’última 
b) l’apartament / la última 
c) l’apartament / l’última 

 

15. __________ més que no __________ ous amb caragols. 
a) M’estim / m’escleu 
b) Mestim / m’escleu 
c) M’estim / mescleu 

 

16. Podeu __________ dels horaris del tren a la taquilla. 

a) informar-vos 
b) informar’vos 
c) informarvós 

  



 

 B 
 

3 
 

1 
GENER 2013 

17.  Les dues primeres preguntes són molt __________. 
a) fàcils 
b) fàciles 
c) fàcilas 

 

18. Quina és la frase correcta? 
a) La dona del meu fill és la meva gendra. 

b) La dona del meu fill és la meva nora. 
c) La dona del meu fill és la meva sogra. 

 

19. __________ tenc __________ de la coral. 
a) Els dimartsos / ensai 
b) Els dimartsos / assaig 
c) Els dimarts / assaig 

 

20. Quina és la forma correcta, en lletres, de 7.865? 
a) Set-mil vuit cents seixanta-cinc 
b) Set-mil vuit-cents sixanta-cinc 
c) Set mil vuit-cents seixanta-cinc 

 

21. Ens va tocar la butaca de la __________ fila. 
a) dessetena 

b) dessetava 
c) dessetà 

 

22.  A la sessió de les 16.00 h la sala del cine era buida, no hi havia __________. 
a) cap gent 
b) ningú 
c) algú 

 

23. No facis el sord i __________! 
a) escolta’m 
b) m’escolta 
c) escolta-me 

 

24. N’Àngela necessita fer exercici. Podries __________ que s’apunti al gimnàs. 

a) recomanar-le 
b) recomanar-li 
c) recomanar-la 
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25. Feia estona que no et veia. No t’havia __________. 
a) conescut 
b) conegut 
c) coneixut 

 

26. Jo sempre __________ la targeta de crèdit a la cartera. 
a) duu 

b) dui 
c) duc 

 

27.  Quina és la frase correcta? 
a) Dins l’església, heu de callar. 
b) Dins l’església, hi ha que callar. 
c) Dins l’església, teniu que callar. 

 

28. Hi érem __________ tots, només hi faltaves tu. 
a) gens 
b) gairebé 
c) prou 

 

29. Quina és l’opció correcta? 
a) Compra una llauna de sardines. 

b) Compra un tros de sardines. 
c) Compra un ram de sardines. 

 

30. Quin és el sinònim d’augmentar de pes? 
a) Engreixar 
b) Engrossar 
c) Engordar 

 
 
Encerts Punts xx Encerts Punts 

30 15  14 5,83 

29 14,38  13 5,42 

28 13,75  12 5 

27 13,13  11 4,58 

26 12,5  10 4,17 

25 11,88  9 3,75 

24 11,25  8 3,33 

23 10,63  7 2,92 

22 10  6 2,5 

21 9,38  5 2,08 

20 8,75  4 1,67 

19 8,13  3 1,25 

18 7,5  2 0,83 

17 7,08  1 0,42 

16 6,67  0 0 

15 6,25    
 


