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Exercicis de complement predicatiu 
 

Necessites repassar la teoria abans de fer els exercicis? Llegeix aquesta entrada del blog: 

https://correccioencatala.cat/complement-predicatiu/ 

Vols veure l’explicació resumida en vídeo? Aquí el tens: https://youtu.be/E5V5zr5DxL4 

 

Exercici 1. Subratlla el complement predicatiu de les oracions següents.  

 

1. La Júlia sempre arriba cansada de la feina. 

2. El director es va mostrar molt enfadat durant la reunió. 

3. El Jordi serà nomenat president dimarts. 

4. El Guillem sempre va net. 

5. Aquests nois han sortit espantats del túnel.  

6. Poseu-vos drets quan entri la núvia. 

7. La Núria feia de llevadora a l’hospital. 
8. Condueix de mal humor cap al partit de bàsquet.  

9. La Marta es mantenia immòbil davant del televisor. 

 

Exercici 2. Escriu un complement predicatiu per a cada una de les oracions que trobaràs a 

continuació. 

 

1. Vaig seure a la cadira del restaurant i vaig restar ___________ durant tot el dinar. 

2. La Bruna es notava __________ tota l’estona que va durar l’entrevista. 
3. El Ton i la Laura anaven __________ de caure al fang amb la bicicleta. 

4. Els infants passegen __________ pel parc. 

5. L’Eva no va poder anar a l’excursió perquè es va posar __________. 
6. Aquesta parella viu __________ en una casa de camp. 

7. Han elegit l’Abril __________ de la classe. 

8. La Júlia se sent __________ per la mort del seu gatet. 

9. La meva filla fa __________ a l’obra de l’escola. 
10. Vam trobar el formatge __________ fora de la nevera. 

 

 

 

Exercici 3. Rellegeix les oracions anteriors i indica en quines el complement predicatiu 

complementa el verb i el complement directe (no el verb i el subjecte). 
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Exercici 4. Identifica els complements predicatius i substitueix-los pels pronoms febles que 

corresponguin. Fixa’t en l’exemple:  

 

Viatgen despreocupats en bicicleta per Europa. → Hi viatgen en bicicleta per Europa. 

 

1. La Noèlia se sent trista des que va morir el seu germà. 

2. A l’obra feia de protagonista, però ara ja no fa de protagonista.  
3. Ahir em vaig posar malalta. 

4. El Gerard s’ha fet soci del club de tenis. 
5. La Berta i la Míriam se senten molt cansades. 

6. Han elegit la Sira directora del banc. 

7. Tots li diuen Gorka, però en realitat no es diu Gorka.  

8. La parella del Marc viu feliç a Barcelona. 

9. La Laia va elegant avui. 

 

 

Exercici 5. Subratlla el complement predicatiu de les oracions següents i indica si és obligatori 

o optatiu. 

 

1. La Fina passeja tranquil·la pel centre de Lleida. 

2. Han nomenat els dos cunyats presidents de l’entitat.  
3. El Martí s’ha fet membre del club. 
4. Hem trobat la corda molt desgastada. 

5. Porto les sabates descordades. 

 

 

Exercici 6. Distingeix les oracions que porten un complement predicatiu de les que porten un 

complement circumstancial, un complement del nom o un atribut. Indica quina funció fa la 

part subratllada. 

 

1. L’arbre va caure ràpidament. 

2. Els alumnes seuen cansats. 

3. La nena porta els cabells despentinats. 

4. La Jana és alta. 

5. L’ha atès una caixera simpàtica. 

6. El Berenguer feia de camioner. 

7. Tota la família estava intranquil·la. 

8. Tota la família se sentia intranquil·la. 
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Solucions 

 

Exercici 1. Els complements predicatius de les oracions són: 

 

1. cansada 

2. molt enfadat 

3. president 

4. net 

5. espantats 

6. drets 

7. de llevadora 

8. de mal humor 

9. immòbil 

 

Exercici 2. Resposta lliure. Jo et proposo alguns adjectius o noms que fan de complement 

predicatiu, però és possible que tu no hagis posat els mateixos.  

 

1. callada 

2. nerviosa 

3. bruts 

4. contents 

5. malalta 

6. feliç 

7. delegada 

8. trista 

9. de pintora 

10. florit 

 

Exercici 3. 

Les oracions són la 7 i la 10. 

 

Exercici 4. 

 

1. La Noèlia se sent trista des que va morir el seu germà. → La Noèlia s’hi sent des que va 

morir el seu germà. 

2. A l’obra feia de protagonista, però ara ja no fa de protagonista. → A l’obra feia de 
protagonista, però ara ja no en fa. 

3. Ahir em vaig posar malalta. → Ahir m’hi vaig posar.  

4. El Gerard s’ha fet soci del club de tenis. → El Gerard se n’ha fet.  

5. La Berta i la Míriam se senten molt cansades. → La Berta i la Míriam s’hi/se’n senten 

molt. 
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6. Han elegit la Sira directora del banc. → Hi han elegit la Sira. 

7. Tots li diuen Gorka, però en realitat no es diu Gorka. → Tots li diuen Gorka, però en 

realitat no s’ho/se’n diu. 

8. La parella del Marc viu feliç a Barcelona. → La parella del Marc hi viu a Barcelona. 

9. La Laia va elegant avui. → La Laia hi va avui. 

 

Exercici 5. 

 

1. El complement predicatiu és tranquil·la i és optatiu.  

2. El complement predicatiu és presidents de l’entitat i és obligatori.  

3. El complement predicatiu és membre del club i és obligatori. 

4. El complement predicatiu és molt desgastada i és optatiu. 

5. El complement predicatiu és descordades i és obligatori. 

 

Exercici 6. 

 

1. Ràpidament és un complement circumstancial (de mode). 

2. Cansats és un complement predicatiu. 

3. Despentinats és un complement predicatiu.  

4. Alta és un atribut. 

5. Simpàtica és un complement del nom. 

6. De camioner és un complement predicatiu. 

7. Intranquil·la és un atribut. 

8. Intranquil·la és un complement predicatiu. 
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