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Exercicis de complement directe i indirecte

Necessites  repassar  la  teoria  abans  de  fer  els  exercicis?
https://correccioencatala.cat/funcions-sintactiques/

Vols veure l’explicació resumida en vídeo? 

Aquí tens el CI: https://youtu.be/-Qj_1GXgEjI

Aquí tens el CD: https://youtu.be/vEEhXFv9lH8

Exercici 1. Subratlla el complement directe de cada oració.

1. He preguntat allò.
2. El Joan ha decidit que no vindrà.
3. El Marc t’ha dit una mentida.
4. Em deixes el vestit rosa?
5. Donarem dos regals als convidats.
6. La Martina i la Núria han escrit que arribaran passades les set.
7. No treguis les begudes de la nevera.

Exercici 2. Subratlla el complement indirecte de cada oració.

1. Regalaré un viatge a la meva germana.
2. Li he comprat un braçalet blau.
3. Enviaré una postal de Nadal a tothom. 
4. El David aclareix què ha passat a la mestra. 
5. He telefonat als meus companys de pis.
6. Explicarem la notícia a qui ho demani. 
7. Els recomano aquell restaurant. 

Exercici 3. En totes les oracions hi ha un complement directe i un 
complement indirecte. Subratlla’ls i posa-hi a sota si és el CD o el CI.

1. Farem dos petons a tothom.

2. Hem enviat un ram de flors a la tieta. 

3. Explicaré la veritat als alumnes. 

4. Digues a les jugadores que surtin. 

5. Proposaran una nova responsabilitat a la Berta.
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6. Dona aquell sabó al client. 

7. He comprat dos números de loteria per a l’Òscar.

Exercici 4. Omple els buits amb els pronoms febles el, la, els, les, ho, en o 
li, segons si són complements directes o complements indirectes. Recorda 
que aquests pronoms febles poden canviar la seva forma segons la posició 
respecte del verb.

1. Als meus alumnes, demà ____ tornaré els exàmens corregits.
2. La Teresa s’ha assabentat que l’Oriol ha tornat, però no ____ vol dir.
3. No ____ telefones gaires vegades, a les teves tietes.
4. Vaig a comprar-me un gelat. Que ____ vols un?
5. No explicaré res als meus pares, perquè no vull donar ____ més 

preocupacions.
6. ____ he comprat un regal.
7. La Judit ____ ha venut quatre, d’entrades.

Exercici 5. Substitueix els complements directes o els complements 
indirectes subratllats per pronoms febles.

1. Escriu cartes a la seva estimada.
2. Serveix el dinar als clients.
3. El Ton feia les factures amb presses i sempre s’equivocava.
4. Dona un cop de mà a l’Hèctor i a la Fina.
5. El Nil pilota helicòpters.
6. Avui entregaran el premi a les autores.
7. No sé què vas donar als meus fills.
8. Els alumnes han dit que se n’anaven.
9. Compra el rellotge a l’avi.
10.Reescriu la poesia per a la mare.

Exercici 6. Localitza l’errada de les oracions següents i torna a escriure-les 
correctament.

1. Hauràs d’explicar-lis la informació necessària per fer l’exercici. 
2. Els hi demanaré que em deixin la moto. 
3. A les meves cosines, les diré que no puc quedar. 
4. Jan, demana-l’hi a la Núria que et porti a casa.

Exercici 7. A les oracions següents hi ha un complement directe o indirecte
i un pronom que fa l’altra funció. Identifica’ls (mira l’exemple perquè et 
serveixi d’ajuda).
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Exemple:

M’ha fet una abraçada  una abraçada és el CD i m’ fa la funció de 
CI.

1. No els ha dirigit la paraula.
2. Li he apuntat el meu correu.
3. N’he comprat al forner.
4. Explica’ls la notícia.
5. L’he donat a la Lídia.

Solucions

Exercici 1. Els complements directes que has d’haver subratllat són els 
següents: 

1. allò
2. que no vindrà
3. una mentida
4. el vestit rosa
5. dos regals
6. que arribaran passades les set
7. les begudes

Exercici 2. Els complements indirectes que has d’haver subratllat són els 
següents: 

1. a la meva germana
2. Li
3. a tothom
4. a la mestra
5. als meus companys de pis
6. a qui ho demani
7. Els

Exercici 3.

1. dos petons  CD / a tothom  CI
2. un ram de flors  CD / a la tieta  CI
3. la veritat  CD / als alumnes  CI
4. a les jugadores  CI / que surtin  CD
5. una nova responsabilitat  CD / a la Berta  CI
6. aquell sabó  CD / al client  CI
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7. dos números de loteria  CD / per a l’Òscar  CI

Exercici 4. 

1. els (CI)
2. ho (CD)
3. els (CI)
4. en (CD)
5. -los (CI)
6. Li / Els (CI)
7. n’ (CD)

Exercici 5. 

1. Li escriu cartes.
2. Els serveix el dinar.
3. El Ton les feia amb presses i sempre s’equivocava.
4. Dona’ls un cop de mà.
5. El Nil en pilota.
6. Avui els l’entregaran.
7. No sé què els vas donar.
8. Els alumnes ho han dit.
9. Compra-l’hi / Compra-li’l.
10.Reescriu-la-hi. / Reescriu-li-la.

Exercici 6. L’errada està marcada en vermell.

1. Hauràs d’explicar-lis...  Hauràs d’explicar-los la informació...
2. Els hi demanaré...  Els demanaré...
3. A les meves cosines, les diré...  A les meves cosines, els diré...
4. Jan, demana-l’hi...  Jan, demana-li a la Núria...

Exercici 7.

1. els  CI / la paraula  CD
2. Li  CI / el meu correu  CD
3. N’  CD / al forner  CI
4. ’ls  CI / la notícia  CD
5. L’  CD / a la Lídia  CI
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