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Exercicis de verbs irregulars en català

TOP 7 d’errors típics amb els verbs irregulars. Llegeix aquesta entrada
del blog: https://correccioencatala.cat/verbs-irregulars-catala/

Llista de verbs problemàtics (YouTube). Aquí la tens:

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLLJB8_GC9JYskrxla92BR9zcB6EZXcQdn

Exercici 1. Classifica les formes verbals següents segons si són correctes o
incorrectes  en  català.  Recorda  que  també  has  de  tenir  en  compte  els
accents. 

són – sapiguessis – sabés – imprimit – interrompo – cabo – donguis – fagi –
donéssiu – sóc 

Formes verbals correctes Formes verbals incorrectes

Exercici 2. Completa les oracions amb la forma correcta dels verbs que hi 
ha entre parèntesis.

a) Em sona que abans vivies a Girona, però on estàs _____ (vivint/visquent)
ara? 

b) No em pensava que ell _____ (sapigués/sabés) la resposta, per això em va
sorprendre quan la va encertar de seguida.  

c) Albert, t’he dit moltes vegades que no _____ (fagis/facis) això perquè pots
fer-te mal. 

d)  Si  jo  _____  (sigués/fos)  ric,  em  compraria  un  Ferrari  i  una  casa  a
Alemanya. 

e) La maleta no ha _____ (cabut/capigut) al maleter del cotxe i l’hem hagut
de posar al seient de darrere.  

f)  Estava  parlant  amb  la  Júlia,  però  ha  vingut  la  Maria  i  ens  ha  _____
(interromput/interrompit). 

Exercici  3.  Omple  els  buits  amb  la  forma  verbal  adequada  segons  la
informació que s’indica entre parèntesis. 

1) Si _____ (poder – imperfet de subjuntiu) viatjar a qualsevol lloc del món,
on aniries?
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2)  Ja  he  _____  (imprimir  –  participi)  els  apunts  de  l’examen  del
divendres. 

3) La veritat és que no _____ (saber – present d’indicatiu) si hi estic convidat.

4)  Em sembla que no és just  que ells  _____ (fer  –  present de subjuntiu)
l’examen un dia després.

5)  Ens han recomanat  que _____  (veure  –  present  de subjuntiu)  aquesta
pel·lícula. 

6) Tot i que he preguntat més d’una vegada, l’Eulàlia continua _____ (saber –
gerundi) més informació que jo. 

7) Ja saps que jo no _____ (conèixer – present d’indicatiu) el teu germà, però
diria que aquest regal li agradarà molt.

8) La Laura no volia que jo _____ (veure – imperfet de subjuntiu) la sèrie
abans que la resta. 

Exercici 4. Completa les sèries dels verbs que tens a continuació. Fixa’t en
l’exemple.

Ex. DONAR: dono, donat, doni, donés

SABER:

TREURE: 

NÉIXER:

IMPRIMIR:

SER:

CABRE:

Solucions dels exercicis de verbs irregulars

Exercici 1.

Formes verbals correctes: són, sabés, interrompo, cabo, donéssiu

Formes verbals incorrectes: sapiguessis, imprimit, donguis, fagi, sóc

Exercici 2.

a) vivint

b) sabés

c) facis

d) fos 
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e) cabut

f) interromput

Exercici 3. 

1) poguessis 

2) imprès 

3) sé

4) facin

5) vegem

6) sabent

7) conec

8) veiés 

Exercici 4.

SABER: sé, sabut, sàpiga, sabés

TREURE: trac/trec, tret, tregui, tragués

NÉIXER: neixo, nascut, neixi, naixés/nasqués 

IMPRIMIR: imprimeixo, imprès, imprimeixi, imprimís

SER: soc, estat/sigut, sigui, fos

CABRE: cabo/cap, cabut, càpiga, cabés 

Com ha anat? Has tingut gaires problemes a l’hora de conjugar? Espero que
la resposta sigui que no, i que hagis pogut conjugar tots els verbs irregulars
gairebé sense pensar-t’ho. Si  vols practicar altres aspectes del  català, et
deixo  alguns  exercicis  sobre  els  accents  diacrítics i  exercicis  sobre  les
contraccions. Si tafaneges una mica pel blog, en trobaràs molts més!

 

https://correccioencatala.cat/accents-diacritics-exercicis/
https://correccioencatala.cat/exercicis-contraccions-catala/
https://correccioencatala.cat/exercicis-contraccions-catala/
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