
 

Posa dièresi en les paraules següents i després classifica-les en la graella: 

 

REGLA 1 REGLA 2 

Freqüència, ungüent, ambigüitat, aigüera, 

aqüeducte, terraqüi, seqüència, qüestió, eqüestre 

 

Seül, xiiïta, reduït, reüll, diürna, veïnat, llaüt, 

raïm, agraït, instruït, esfereïdor, lluït 

genuïna, aüssar.  

 

Completa les formes d’aquests participis: 

 

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural 

traduït traduïda traduïts traduïdes 

reduït reduïda reduïts reduïdes 

produït produïda produïts produïdes 

conduït conduïda conduïts conduïdes 

 

Tots els participis d’aquest exercici pertanyen a la regla 2 

 

Col·loca’ls a les paraules següents la dièresi si la necessiten. Digues quina regla els has aplicat 

i si pertanyen a alguna excepció: 

 

aigua 1   cuina 2 diftong  sarraïna 2  ateisme 2/B 

 

pasqües 1   conduiria 2/C   reintentar 2/D  suís 2/A  

 

beneiré 2/C   reüll 2    peüc   quocient 1 

 

ensaïmada 2   egoista 2/B      contraindicació 2/D produït  2  

 

reixa 2 Diftong  cinquanta 1   ciutat 2 diftong agrair 2/C    

 

aigüera 1    obeïes 2     coincidir 2/D  traint 2/C 

 

enlairar 2 diftong  proteïna 2   reixa 2 diftong  aigualit 1  

 

agraïment 2   manguera 1   traduir 2/C  pausa 2 diftong 

 

país 2/A   coincidència 2/D  aqüífer  1  egoisme 2/B 

 

aixeta 2 diftong  heroïna 2   llengua  1  genuïna 2  

 

 

Posa dièresi o accent a les paraules que calga i, en cas de ser una excepció, especifica la lletra 

d’aquesta: 

 

país 2/A països 2 Lluís 2/A Lluïsa 2 qüestionari 1 

faria 2 conduir 2/C produiria 2/C reduint 2/C Màrius 2/B 

altruista 2/B dadaisme 2/B egoista 2/B harmònium 2/B agrair 2/C 

reunir 2/D coutilitzar 2/D contraindicació 2/D preinstal·lació 2/D contribuint 2/C 

antiinflamatori 2/D creïlla 2 antiquari 1 peüc 2 aïllant 2 

obeíem 2/A arcaisme 2/B diürn 2 coincidir 2/D envairia 2/C 

produïa 2 posseït 2 conduiries 2/C reduïa 2 disminuirà 2/C 



Posa dièresi, accent o res a aquestes paraules, segons pertoque: 

ungüent, veïnat, Lluís, decaïment, conduïes, peüc, causar, aqüífer, empaquetar, reincidir, europeista, 

creïlla, produíeu, agrairia, lingüista, adquisició, homogeneïtat, reduint, reunificar, ensaïmada, 

llenguatge, peuet, proteïna, romboïdal,obeïm. 

Completa les oracions posant la dièresi  o l’accent a les formes verbals que calga: 

- Si jo fóra el gerent, reduiria el dèficit que han produït  els administradors. 

- Els pobles germànics envaïren  la península Ibèrica el segle V. 

- Encara no han reconstruït la necròpolis que els arqueòlegs atribuïxen/atribueixen als ibers. 

- Durant tot el viatge estàs  envaint el carril contrari, de manera que després de dinar conduiré  jo. 

- Després d’estudiar el cas, l’advocat ha deduït que en l’execució del crim influïren algunes causes 

encara inexplicables. 

Alguns dels mots següents han de dur dièresi. Posa’ls-la: 

veïna  peüc  ruïna  xemeneia  reixa  ambigüitat 

quatre  pausa  oïda  posseïdor  heroïna reduïa  

tenia  països  arruïnar reüll   intuïció suïssa 

paisatge Biscaia  cuinera  freqüent  coincidir almoina 

amoïnar espontaneïtat obliqüitat agraïment  cinquanta aïllat 

ciutadana transeünt ungüent reunir   ensaïmada circuit 

Eivissa  aigua  aigüera  raïm   Caïm  joia  

I ara completa les frases següents amb la forma que hi corresponga del verb entre parèntesis: 

- T’estic molt agraïda (AGRAIR) per tots els favors que m’has fet. 

- Mentre jo produïa (PRODUIR), els del costat s’enfonsaven. 

- Anit observava com el sopar es coïa (COURE) a poc a poc. 

- Introduïu (INTRODUIR) la targeta de cara a vosaltres. 

- Convé que vosaltres mateixos ho deduïu (DEDUIR) en pocs minuts. 

- El sucre no es diluïa (DILUIR) prou bé perquè el café era fred. 

- Cal que vosaltres disminuïu (DISMINUIR) les despeses generals. 

- Posseïa (POSSEIR) tanta riquesa que ni sabia el que tenia. 

- Mentre estaven els llums encesos, el cartell lluïa (LLUIR) amb força. 

- Per favor: incloeu (INCLOURE) també la sol·licitud. 



Escriu el femení i un nom abstracte derivat dels adjectius següents: 

Ex: continu: contínua, continuïtat. 

simultani: simultània, simultaneïtat   espontani: espontània, espontaneïtat 

heterogeni. heterogènia, heterogeneïtat  heroic: heròica, heroïcitat 

laic: laica, laïcitat     assidu: assídua, assiduïtat 

innocu: innòcua, innocuïtat    oblic: obliqua, obliqüitat 

Escriu dièresi o accent en els mots següents: 

aqüeducte lingüística  proïsme  conduint paüra 

empedreït exigüitat  harmònium  hemorroïdal Caïm 

quocient acuïtat   substituíem  egoista  aguait 

fortuït  helicoïdal  ateisme  bilingüe reimpressió 

traduïda jesuïta   diurètic  geniüt  antiimperialista 

europeista conduiria  pasqües  beneiré  antiguitat 

cafeïna  duana   afaitat   Saül  Màrius 

Posa els accents i dièresis que calguen a les frases següents: 

- La qüestió és que no sé quines conseqüències pot tenir la teua decisió. 

- La Lluïsa es va deixar influir per la pretesa genuïtat del producte. 

- I les següents qüestions també posseïen una alta ambigüitat. 

- Els quatre sarraïns lluïen les seues simitarres. 

- Com vols que continue la seqüència? 

- Els mots següents semblen intraduïbles. 

- El seu caràcter egoista no coincidia amb l’altruisme de la veïna. 

- Aquesta freqüència no és captada per l’oïda. 

- Per més que t’hi amoïnes no reduiràs les diferències entre els veïns. 

 

 


