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Exercicis de complement circumstancial

Necessites  repassar  la  teoria  abans  de  fer  els  exercicis? Llegeix
aquesta  entrada  del  blog:  https://correccioencatala.cat/complement-
circumstancial/

Vols  veure  l’explicació  resumida  en  vídeo? https://youtu.be/-
bTDdsoBdZE

Posa’t a prova! Fes aquests cinc exercicis del complement circumstancials i, 
en acabar, compara’ls amb les solucions del final per veure com t’ha anat.

Exercici 1. Digues de quin tipus són els complements circumstancials 
subratllats. 

1. Aquesta nit hi ha hagut un assassinat al carrer. 
2. L’Anna comparteix pis amb el seu xicot. 
3. Volia dinar tranquil·lament amb els seus pares. 
4. Demà viatjarem a París. 
5. Sopaven amb els coberts de l’àvia. 
6. En aquesta habitació estudiava medicina incansablement. 
7. Viu amb mi perquè no té casa.
8. M’agrada molt dibuixar animals.

Exercici 2. Omple els espais buits amb un complement circumstancial. 
Entre parèntesis t’indico el tipus de complement circumstancial que hi has 
de posar.

1. S’han examinat del carnet de conduir __________ (CC de lloc).
2. __________ (CC de temps) em costa molt pensar, perquè encara estic 

adormida. 
3. __________ (CC de temps) anirem a la platja __________ (CC de 

companyia). 
4. Ha vingut __________ (CC de manera).
5. Prova d’obrir el cotxe __________ (CC d’instrument). 
6. __________ (CC de temps) m’he llevat __________ (CC de manera) 

__________ (CC de companyia). 
7. No tinc gana __________ (CC de causa).
8. Truca’m __________ (CC de finalitat).
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Exercici 3. Els complements circumstancials de les oracions següents estan
barrejats. Col·loca cada complement a l’oració que li toca. A l’espai de sota 
de cada frase, escriu l’oració correcta i indica quin tipus de complement és. 

1. Avui he cuinat a principis del matí.

2. Estàvem asseguts a dalt i la cadira es va trencar. 

3. Ràpidament octubre vindrà la professora nova. 

4. Hi ha una ermita tranquil·lament. 

5. La Maria no ven avui. 

6.  No he comprat gens llegum.

Exercici 4. Omple els espais buits amb els pronoms febles que 
corresponguin. 

1. El porter viu dos carrers més enllà? Sí, ____ viu. 
2. Sempre vas al mercat, quan ____ tornis, compra’m el diari. 
3. S’entén molt bé amb la Marina, per això ____ va fer el treball. 
4. Vens de la feina? No, no ____ vinc. 
5. Va escriure el projecte amb presses. → ____ va escriure el projecte. 
6. Has sopat en aquell restaurant? Jo encara no ____ he anat mai.
7. Hem quedat per dinar a les 13 h. → ____ hem quedat per dinar.



https://correccioencatala.cat/

Exercici 5. A les oracions següents hi ha complements circumstancials 
subratllats. Indica de quin tipus són i quin pronom els substitueix. 

1. Cada dia sopen a les nou. 
2. La Marta corregeix els exàmens lentament. 
3. Aquest estiu he anat a la platja un cop. 
4. Has anat al dentista? Sí, ara vinc del dentista. 
5. Demà aniré a casa la tieta.
6. Encara no han sortit de casa. 

Solucions

Exercici 1. 

1. “Aquesta nit” és un CC de temps i “al carrer”, de lloc. 
2. “amb el seu xicot” és un CC de companyia. 
3. “tranquil·lament” és un CC de manera i “amb els seus pares”, de 

companyia. 
4. “Demà” és un CC de temps i “a París”, de lloc. 
5. “amb els coberts de l’àvia” és un CC d’instrument. 
6. “En aquesta habitació” és un CC de lloc i “incansablement”, de 

manera.
7. “amb mi” és un CC de companyia i “perquè no té casa” és un CC de 

causa.
8. “molt” és un CC de quantitat.

Exercici 2.

És possible que les solucions que et proposo no coincideixin amb les teves. 
El més important és que hagis posat el tipus de complement correcte. 

1. a Vilafranca. 
2. Ara.
3. Demà / amb els tiets. 
4. amb presses. 
5. amb les claus.
6. Avui / tranquil·lament / amb ell. 
7. perquè he esmorzat tard.
8. perquè sàpiga que has arribat bé.
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Exercici 3. 

1. Avui he cuinat ràpidament al matí (CC de manera). 
2. Estàvem asseguts tranquil·lament (CC de manera) i la cadira es va 

trencar.
3. A principis d’octubre (CC de temps) vindrà la professora nova. 
4. Hi ha una ermita a dalt (CC de lloc). 
5. La Maria no ven gens (CC de quantitat).
6. Avui no he comprat llegum (CC de temps).

Exercici 4. 

1. hi
2. en
3. hi
4. en
5. Hi
6. hi
7. A les 13 h [Els CC de temps no es poden pronominalitzar]

Exercici 5. 

1. És un CC de temps i no es pot substituir per cap pronom. 
2. És un CC de manera i se substitueix per hi. 
3. És un CC de lloc i se substitueix per hi. 
4. És un CC de lloc i se substitueix per en.
5. És un CC de temps i no es pot substituir per cap pronom.
6. És un CC de lloc i se substitueix per en.


	Exercicis de complement circumstancial
	Solucions


