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Exercicis d’adverbis 

Exercici 1. Classifica els adverbis i les locucions adverbials següents 
segons si són de temps, de lloc, de quantitat o de manera. 

ràpidament - bé - avui – de seguida – allà – sota – molt – mai – a la dreta –
enlloc – de pressa – massa – una mica – després – enrere – fora – gairebé – a

tot arreu – de sobte – aleshores

Temps Lloc Quantitat Manera

Exercici 2. Emplena els buits de les oracions següents amb l’adverbi més 
adequat (entre parèntesis) segons el context.

1. La Mariona no va ____ (de vegades / mai / sempre) al cinema. Diu que
prefereix veure les pel·lícules des del sofà. 

2. Ha plogut ____ (poc / molt / gens) i han hagut de cancel·lar la cursa. 

3. Jaume, de pressa, vine _____ ! (a poc a poc / ràpidament / tranquil·lament)

4. La meva cosina viu força _____ (lluny / fora / a prop) i per això ens veiem
cada dia. 

5.  Avui és dimecres. _____ (ahir / avui/ demà) serà dijous. 

6. No trobo el meu estoig _____ (enlloc / enrere / sota), crec que l’he perdut.

7. Em vaig girar un moment i, _____ (de bat a bat / de debò / de sobte),
l’ocell havia desaparegut. 

8. El gos només ha menjat _____ (prou / tot / una mica) de pinso. 

9. Encara no havien obert i m’he hagut d’esperar, era massa _____ . (tard /
d’hora / ara) 

10. He buscat la jaqueta _____  (a la dreta / als afores / a tot arreu), però no
la trobo. 

Exercici 3. Subratlla els adverbis i les locucions adverbials de les oracions 
següents i digues de quin tipus són.

1. La Martina sempre va a classes d’anglès. 

2. Amb tres galetes i un suc en tinc suficient. 

3. Visc als afores de la ciutat i vaig en bus a l’escola.

4. Júlia, t’ho dic de debò, m’has de creure. 
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5. He hagut de completar els exercicis a correcuita perquè no els tenia
fets. 

6. M’agrada tot! El peix, les verdures, la carn, la fruita...

7. Demà passat anirem a veure una obra de teatre. 

8. La Laura diu que hi havia massa gent. 

9. El gos s’havia amagat darrere la porta.

10. Encara que sigui indirectament, el canvi climàtic afecta tothom. 

Exercici 4. Identifica i senyala els 20 adverbis d’aquest text. 

Avui  m’he  llevat  a  les  7.  Sempre  em  llevo  a  aquesta  hora.  He
esmorzat i després m’he dutxat. La veritat és que l’institut em queda
a prop,  així  que  puc fer  les  coses  tranquil·lament.  Quina sort!  De
seguida m’he vestit i m’he pentinat. Llavors, he caminat una mica fins
a l’institut. Allà hi havia les meves amigues: la Clara i la Berta. De
pressa, hem anat cap a la nostra classe. La professora ha arribat de
seguida i  no hem tingut  temps de  fer  la  xerrada.  Que malament!
Sempre parlem abans que comencin les classes... Demà ho tornarem
a intentar perquè, sincerament, a mi no m’agrada gaire anar a classe,
però sí que m’agrada molt passar temps amb les meves amigues. No
ens enfadem mai i ens ho passem bé juntes. 

Solucions dels exercicis d’adverbis i locucions adverbials
Exercici 1:

Temps: avui, mai, després, aleshores

Lloc: allà, sota, a la dreta, enlloc, fora, a tot arreu

Quantitat: molt, massa, una mica, gairebé

Manera: ràpidament, bé, de seguida, de pressa, de sobte

Exercici 2:

1. mai

2. molt 

3. ràpidament 

4. a prop

5. Demà

6. enlloc

7. de sobte
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8. una mica

9. d’hora

10. a tot arreu

Exercici 3:

1. Sempre (temps)

2. suficient (quantitat) 

3. als afores (lloc)

4. de debò (manera)

5. a correcuita (manera)

6. tot (quantitat) 

7. Demà passat (temps)

8. massa (quantitat)

9. darrere (lloc)

10. indirectament (manera)

Exercici 4:

Avui

sempre

després 

a prop

tranquil·lament

De seguida

Llavors

una mica

Allà

De pressa

de seguida

malament

Sempre

Abans

Demà
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sincerament

gaire

molt

mai 

bé
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