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Exercicis de verbs intransitius i transitius

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

Exercicis de verbs intransitius i transitius

Exercici 1. Indica si les oracions següents són verdaderes o falses. 

1. Els verbs intransitius necessiten un complement directe per funcionar
bé. 

2. En general, els verbs transitius no porten preposició a. 
3. Els verbs abraçar, dir i engegar són verbs transitius. 
4. El diccionari no informa sobre si un verb és transitiu o intransitiu. 
5. Hi ha alguns verbs que poden ser tant transitius com intransitius. 
6. Saber diferenciar entre transitius i intransitius és important per poder 

triar el pronom feble que els substitueix. 
7. L’oració “La Kira menja pinso” inclou un verb intransitiu.
8. Telefonar és un verb transitiu, i per això porta complement directe. 

Exercici 2. Classifica les oracions següents a la graella segons si el verb és 
transitiu o intransitiu. No cal que les escriguis senceres; posa-hi el número 
de cada oració.

1. El gat mou la cua.
2. Els pares exigeixen una nova aula.
3. Demà dormirem a casa de la tieta.
4. Ara bulliré l’arròs.
5. El director del teatre ha telefonat a tots els actors.
6. La Jana ha xutat amb el peu esquerre.
7. He anat a visitar l’àvia.
8. Dissabte esmorzarem a les deu del matí.
9. No engeguis la televisió.
10.Encara no ens han comunicat la notícia.
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Exercici 3. Segons el context en què es troben, hi ha verbs que poden fer 
funció transitiva o intransitiva. Fixa’t en les oracions següents i determina 
quina funció fa el verb. Encercla la resposta correcta. 

1. Mira la noia que escriu. verb transitiu verb intransitiu
2. Mira cap a la muntanya. verb transitiu verb intransitiu
3. Bufa amb molta força. verb transitiu verb intransitiu
4. No bufis les espelmes. verb transitiu verb intransitiu
5. He somiat que volava. verb transitiu verb intransitiu
6. Ara somio cada nit. verb transitiu verb 

intransitiu

Exercici 4. Indica si els verbs que hi ha a continuació són transitius o 
intransitius i, després, escriu una oració amb cada verb.

Cercar  

Munyir  

Riure  

Tenyir  

Dubtar  

Caminar  

Exercici 5. Fes la substitució pronominal dels complements subratllats de 
les oracions següents tenint en compte si el verb és transitiu o intransitiu.

1. No truquis a la tieta.
2. Aniran al restaurant amb cotxe.
3. Faran el cim aquesta tarda.
4. El gos jeu a la gespa.
5. Tots tasten el pastís amb entusiasme.
6. Això que feu no agradarà a la professora.
7. La Laia ha sortit al telenotícies.
8. En aquesta empresa no atenen les propostes.
9. El nen menja pa amb xocolata.
10.No critiquis la directora del centre.
11.Compreu llibres als nens.

Exercici 6. Substitueix el complement subratllat per un pronom feble i 
indica si el verb és transitiu o intransitiu. 
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1. Vosaltres viatjareu amb avió? Sí, _____ viatjarem.
2. L’Anna compra menjar per als seus pares.  L’Anna _____ compra per

als seus pares.
3. El Ferran s’ha instal·lat a Suïssa.  El Ferran s’_____ ha instal·lat.
4. La Joana ha pegat a la Raquel? No, no _____ ha pegat.
5. Vols que mirem la pel·lícula de dibuixos? Sí, vull que _____ mirem.
6. El Pere ha dit que vindrà tard.  El Pere _____ ha dit.
7. Truca a l’avi aquest vespre  Truca _____ aquest vespre.
8. Heu esmorzat al restaurant? Sí, _____ hem esmorzat.

Solucions

Exercici 1.

1. Falsa.
2. Verdadera.
3. Verdadera. 
4. Falsa. 
5. Verdadera.
6. Verdadera.
7. Falsa.
8. Falsa.

Exercici 2. Veuràs que dins de la graella no hi ha l’oració, sinó el seu 
número. És a dir, l’1 és la primera oració: “El gat mou la cua”.

Exercici 3.

1. Verb transitiu
2. Verb intransitiu

verbs transitius verbs intransitius
1 3
2 5
4 6
7 8
9
10



https://correccioencatala.cat/

3. Verb intransitiu
4. Verb transitiu
5. Verb transitiu
6. Verb intransitiu

Exercici 4. Resposta lliure. Les oracions que jo et proposo no coincidiran 
amb les teves. No pateixis, l’important és que hagis identificat bé si el verb 
és transitiu o intransitiu. 

Cercar  transitiu. Oració: “Estan cercant la dona desapareguda.”

Munyir  transitiu. Oració: “Els nens han munyit vaques durant les 
colònies.”

Riure  intransitiu. Oració: “Riu molt fort.”

Tenyir  transitiu. Oració: “He tenyit els llençols.”

Dubtar  intransitiu. Oració: “El Pere dubta de tot.”

Caminar  intransitiu. Oració: “Demà caminarem vuit hores més.”

Exercici 5.

1. No li truquis.
2. Hi aniran amb cotxe.
3. El faran aquesta tarda.
4. El gos hi jeu.
5. Tots el tasten amb entusiasme.
6. Això que feu no li agradarà.
7. La Laia hi ha sortit.
8. En aquesta empresa no les atenen.
9. El nen en menja.
10.No la critiquis.
11.Compreu-los llibres.

Exercici 6.

1. Pronom: hi. Verb: intransitiu.
2. Pronom: en. Verb: transitiu.
3. Pronom: hi. Verb: intransitiu.
4. Pronom: li. Verb: intransitiu.
5. Pronom: la. Verb: transitiu.
6. Pronom: ho. Verb: transitiu.
7. Pronom: li (truca-li). Verb: intransitiu.
8. Pronom: hi. Verb: intransitiu.
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