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Exercicis de subjecte i predicat

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

1. Subratlla el subjecte de les oracions següents. Si és un subjecte
el·líptic o la frase és impersonal, indica-ho.

1. L’entrenadora de futbol ha fet córrer les jugadores durant 15 minuts.

2. La setmana que ve anirem d’excursió.
3. L’àvia d’en Tomàs ens ha preparat el berenar.
4. Demà ha de ploure a tot Catalunya.
5. N’ha escrit més, de llibres. 
6. Vull tastar aquestes galetes.
7. En sobren, de cadires?
8. Les notícies han estat escrites pels periodistes.
9. M’agrada el gelat de festuc.
10.Falta que em diguis el teu nom.

2. Subratlla el predicat de les oracions següents:
1. La Maria ha anat a casa d’en Joan.
2. Aquesta tarda anirem a jugar al parc.
3. La meva cosina estava estudiant a Alemanya.
4. Després de la classe d’avui, en Pep ha vist que hauria d’estudiar més.
5. L’acte va ser presentat per la presidenta.
6. Els  meus  amics  creuen  que  podria  presentar-me  a  un  concurs  de

pintura.
7. Hi ha alumnes que estudien el dia abans.

3. Subratlla  el  subjecte  i  indica  de  quin  tipus  és:  subjecte  d’una
oració  activa,  subjecte  pacient,  subjecte  el·líptic,  frase  impersonal  o
subjecte en forma de pronom feble.

1. Aquest any, les maduixes són molt bones!
2. Se’n troben al mercat.
3. He de preparar-me la presentació de demà.
4. Hi ha molts esportistes que volen participar en les Olimpíades.
5. Aquesta tarda la Natàlia anirà al club de lectura.
6. Molts periodistes s’aplegaven al voltant del portaveu.
7. El llibre va ser escrit per una periodista de renom.
8. Crec que aquesta nit ha de ploure.

4. Indica quin tipus de predicat apareix a les oracions següents. És
nominal o verbal?
1. Aquesta pel·lícula és molt bonica.
2. A la primavera vaig plantar llavors al meu jardí.
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3. La presentació està estructurada en tres parts.
4. Aquestes ulleres semblen d’una altra època.
5. En Jack va trobar la seva bufanda preferida al fons de l’armari.
6. La Sandra està encantada amb la nova feina.
7. La meva amiga m’ha recomanat un llibre.

5. Subratlla  el  subjecte  i  comprova  que  l’has  identificat  bé.
Recordes com es feia? Canvia-li el nombre!

Exemple: L’Agnès juga 

L’Agnès  L’Agnès i en Martí juguen

1. Demà al matí participarem en la cursa.
2. L’Olga treballa en una empresa de robòtica.
3. Els meus cosins han vingut de visita.
4. Han sobrat llibretes.
5. Aquesta nit prepararé la bossa per marxar de viatge.
6. S’han d’imprimir les fotos per a la revista.
7. L’Olívia i la Marta han decidit preparar la festa.

6. Corregeix els errors de concordança de les oracions següents.
Es poden corregir de dues maneres. Prova-ho!
1. En Pere m’han regalat unes botes.

a.  
b.

2. Els meus avis prepara el dinar.
a.
b.

3. S’ha de recollir els lots de la quina.
a.  
b.  

4. L’edifici han estat construïts per una cooperativa d’arquitectes.
a.
b.  

5. La meva mare hauran de portar les bicicletes al taller.
a.
b.  

6. Nosaltres animaràs la gent a venir.
a.
b.  

7. La pista estan reservades aquesta tarda.
a.
b.  

7. Escriu subjectes per als predicats següents
1. _________ va explicar la història als seus amics.
2. _________ podran trobar les raquetes al vestuari.
3. _________ arribaran una mica tard a la festa.
4. _________ està contenta amb el seu nou pis.
5. Publicaran _________ a la seva pàgina web.
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6. Les plantes no han sobreviscut. Només _____ queden dues.

Solucions dels exercicis de subjecte i predicat
1.

1. L’entrenadora de futbol
2. [El·líptic: nosaltres]
3. L’àvia d’en Tomàs
4. [Frase impersonal]
5. [El·líptic: ell o ella]
6. [El·líptic: jo]
7. En
8. Les notícies [subjecte pacient]
9. el gelat de festuc
10.que em diguis el teu nom

2.

1. ha anat a casa d’en Joan
2. Aquesta tarda anirem a jugar al parc
3. estava estudiant a Alemanya
4. Després de la classe d’avui ha vist que hauria d’estudiar més
5. va ser presentat per la presidenta
6. creuen que podria presentar-me a un concurs de pintura
7. Hi ha alumnes que estudien el dia abans

3. 

1. les maduixes  subjecte d’una oració activa
2. n’  subjecte en forma de pronom feble.
3. Jo  subjecte el·líptic
4. Frase impersonal
5. la Natàlia  subjecte d’una oració activa
6. Molts periodistes  subjecte d’una oració activa
7. El llibre  subjecte pacient
8. Jo  subjecte el·líptic

4. 

1. Nominal
2. Verbal
3. Nominal
4. Nominal
5. Verbal
6. Nominal
7. Verbal

5.

1. Subjecte  el·líptic:  nosaltres   Demà al  matí  (jo)  participaré  en  la
cursa.

2. L’Olga  L’Olga i el seu amic treballen en una empresa de robòtica.
3. Els meus cosins  El meu cosí ha vingut de visita.
4. Llibretes  Ha sobrat una llibreta.



https://correccioencatala.cat/

5. Subjecte  el·líptic:  jo   Aquesta  nit  (vosaltres)  preparareu  la
bossa per marxar de viatge.

6. Les fotos  S’ha d’imprimir una foto per a la revista.
7. L’Olívia i la Marta  L’Olívia ha decidit preparar la festa.

6.

1. En Pere m’han regalat unes botes.
a. En Pere m’ha regalat unes botes.
b. En Pere i en Jordi m’han regalat unes botes.

2. Els meus avis prepara el dinar.
a. Els meus avis preparen el dinar.
b. El meu avi prepara el dinar.

3. S’ha de recollir els lots de la quina.
a. S’han de recollir els lots de la quina.
b. S’ha de recollir el lot de la quina.

4. L’edifici han estat construïts per una cooperativa d’arquitectes.
a. L’edifici ha estat construït per una cooperativa d’arquitectes.
b. Els  edificis  han  estat  construïts  per  una  cooperativa

d’arquitectes.
5. La meva mare hauran de portar les bicicletes al taller.

a. La meva mare haurà de portar les bicicletes al taller.
b. Les meves mares hauran de portar les bicicletes al taller.

6. Nosaltres animaràs la gent a venir.
a. Nosaltres animarem la gent a venir.
b. Tu animaràs la gent a venir.

7. La pista estan reservades aquesta tarda.
a. La pista està reservada aquesta tarda.
b. Les pistes estan reservades aquesta tarda.

7. Resposta lliure
1. En Marc va explicar la història als seus amics.
2. Les jugadores podran trobar les raquetes al vestuari.
3. Els meus pares arribaran una mica tard a la festa.
4. L’Àlex està contenta amb el seu nou pis.
5. Publicaran històries a la seva pàgina web.
6. Les plantes no han sobreviscut. Només en queden dues.
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