
Classe 4: 15/10/20 

 

Examen B1 gener 2020 

 

1) PRONOMS INTERROGATIUS 

Completa les frases amb el pronom interrogatiu (o una preposició i un pronom) 

adequat. 

1. ____A quin____________ pis vius? Al tercer. 

2. ______d’on________ ets? Sóc romanesa. 

3. ________On_______ és la Denisse? A baix, al menjador. 

4. ________Com________ va això? Molt bé. I tu? 

5. ______Quant__________ val/costa aquest llibre? Deu euros. 

6. ________On______ vius? A l’Eixample. 

7. _________Quants______ anys tens? En tinc 22. 

8. __________Qui_____ és aquest noi? És el meu company de pis. 

9. ________Quina________ hora és? Tres quarts de set. 

10. _______Com________ vols els tomàquets? Els vull madurs. 

11. ______Què_______ estudies? Periodisme. 

12. ________On_______ és el lavabo? Al fons del passadís a la dreta. 

13. __________Quina____ adreça electrònica tens? 

14. ________Què______ és el que més t’ha agradat del viatge? La tornada (el retorn). 

15. _______Com________ és la teva amiga? És maca i intel·ligent. 

16. _________Què______ menges per esmorzar normalment? Iogurt amb cereals. 

17. __________Quan_____ vas arribar a Catalunya? Fa 3 mesos. 

18. _______Quantes________ habitacions hi ha al teu pis? N’hi ha tres. 

19. ________Què_______ vols per beure? Una cervesa. 

20. _________Quin______ dia vas néixer? El vint-i-tres d’abril 

 

Que, que, que, que,  

Quin cotxe 

quina casa 

quins cotxes 

quines cases 

Casa—cases 

Demostratius: 

aquest, aquesta, aquests, aquestes   -----     este plato no me gusta:  aquest plat no m’agrada 

aquell, aquella, aquells, aquelles 
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Exercici: completa amb un determinant demostratiu. 

1. _________aquesta___________ porta d’aquí esta tancada, haurem de sortir per 

l’altra. 

2. M’agraden _______aquelles_______ sabates d’allà darrera. 

3. ________________Aquests____ nois d’aquí al costat són molt amables. 

4. No veig ____aquell__________ rètol d’allà, em pots dir què hi posa? 

5. _________Aquesta___________ senyora és la _____meva_______________ mare. 

6. Veus ______aquell___________ home que hi ha allà? És el ___meu______________ 

avi, el de la Sandra. 

7. _______Aquests____________ diners serviran per comprar el 

__meu__________________ berenar, per a mi. 

el berenar -  la merienda 

_______ 

Conjuga els següents regulars: 

AR: abandonar, abraçar, pentinar-se, abrigar, acceptar, acomiadar-se 

abandonar Abraçar ç---c començar Pentinar-se Abrigar-se  
g--gu 

Acomiadar-se 

Abandono abraço Començo Em pentino M’abrigo M’ acomiado 

Abandones Abraces Comences Et pentines T’abrigues T’acomiades 

Abandona abraça Comença Es pentina S’abriga S’acomiada 

Abandonem Abracem Comencem Ens 
pentinem 

Ens 
abriguem 

Ens acomiadem 

Abandoneu Abraceu Comenceu Us pentineu Us abrigueu Us acomiadeu 

Abandonen abracen comencen Es pentinen S’abriguen S’acomiaden 

 

ER: admetre, cometre, comparèixer, córrer, rompre 

Admet    re Comet    re Comparèixer Córrer Rompre 

Admeto Cometo Compareixo Corro Rompo 

Admets Comets compareixes Corres Romps 

Admet Comet Compareix Corre Romp 

Admetem Cometem Compareixem Correm Rompem 

Admeteu Cometeu Compareixeu Correu Rompeu 

Admeten Cometen compareixen corren Rompen 

 

IR: dormir, morir, sentir, ajupir 

Dormir morir sentir ajupir 

Dormo Moro Sento Ajupo 

Dorms Mors Sents Ajups 

Dorm Mor Sent Ajup 

Dormim Morim Sentim Ajupim 

Dormiu Moriu Sentiu Ajupiu 

dormen Moren Senten Ajupen 

 

 



Verbs regulars IR: (purs): Ajupir, bullir, collir, consentir, cosir, cruixir, dormir, escopir, fugir, 

grunyir, morir, munyir, obrir, omplir, presentir, pudir (que fa pudor), ressentir, retrunyir, 

sentir, sortir, tossir (i derivats i compostos). 

Omplir: 

Omplo 

omples 

omple 

omplim 

ompliu 

omplen 


