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5. Com hauríem d’escriure correctament aquestes paraules tenint en compte la 

posició de la síl·laba tònica? Poseu-hi els accents que calguin. 

 

hoquei  

o--lim—pí—a--des 

 di—òp-tri--a 

 xa-ssís 

 e--lit 

xandall 

medul·la  

víking 

rèptil 

pe—rí---o---de 

atmosfera 

intèrfon 

pneu-mò-ni--a 

termòstat 

tulipa 

isòbara 

míssil  

futbol 

tèxtil  

omòplat 

 

 

6. En aquestes frases hi falten tot d’accents diacrítics. Poseu-los-hi.  

1. El meu nét té un os de la mà més llarg del que és normal.  

2. Si ara em dius que sí que véns a fer la volta al món no sé pas què et puc dir per no fer-la. 

vull que em facis un regal  

què em compraràs? 



 

3. Té més son des que dorm com un soc ara que sap que no deu res.  

4. Ha mòlt el sucre per endolcir la mousse de móres que us vol oferir per postres.  

5. Els béns de l’acusat són un pèl més reduïts del que creu el seu advocat. 

 

  

7. Accentueu el text següent. Tingueu en compte que hi falten 30 accents. 

Abans-d’ahir no sé què va passar, però només recordo que després d’arribar a casa vàrem 

asseure’ns al sofà perquè volíem veure què feien a la tele i ens vàrem adormir. I fins avui, 

que és dissabte, no ens hem despertat. 

 

3 vocals:  i-u +  vocal 

 

Jo em trobo bé, no obstant el mal de cap de què em ressento. El Ramon, però, encara té son 

i es passeja per la masia com una ànima que cerca repòs. Què hau-rí-em de dir que ens ha 

succeït? Per què hem dormit aquest munt d’hores? És potser perquè en l’últim àpat que 

férem havíem pres un cafè espès amb un gust estranyament curiós? 

 

perquè 

 

per què?   

què fas?  

 

 

 



 

8. I ara accentueu aquest altre en què en falten 27. 

El cotxe es va aturar del tot al semàfor que hi ha a la cantonada dels carrers Còrsega i 

Sicília. La Maria no sabia per què. I si no hi havia benzina al dipòsit? I si hi havia algun 

problema mecànic?  

Com que no sabia què fer, va trucar a la seva companyia d’assegurances 

amb l’estúpida pretensió que li poguessin resoldre el problema.  

 

Després de prémer els números que indicava la targeta que li havien lliurat en contractar 

l’assegurança, va zona runa d’aquelles músiques que pretenen ser simpàtiques, però que   

poden fer perdre la paciència a l’usuari més sofert del món.  

Finalment, li semblà sentir una veu amb un marcat accent francès, però només li ho semblà, 

perquè amb la cridòria i els clàxons dels conductors dels vehicles no podia sentir res. Allò era 

un caos! 


