SOLUCIONARI
ACTIVITAT. Relatius
1. Corregiu, si cal, els pronoms de les oracions següents
1.La senyora a qui jo vaig acompanyar anava coixa.
2. Han vingut els nois a qui vas deixar el cotxe
3. El negoci al qual et dediques és molt productiu.
4. El carrer on viuen no hi ha arbres.
5. Els senyors a qui vas adreçar-te tenen molta influència.
6. He comprat un parell de llibres que et poden interessar
7. El dia que plogui no sortiré
8. És una casa en què / on totes les parets són plenes de quadres
9. La camisa que li vas regalar era de ratlles
10. No conec el quadre a què et refereixes.
11. El noi de qui parles és veí seu
12. El carrer on visc és molt ample
13. L'advocat a qui t'adreço viu en una casa modernista.
14. Les coses en què penses et capfiquen
15. Ens trobarem a la porta de la fàbrica on treballo

2. Corregeix els relatius i /o els pronoms incorrectes:
1. Em van ensenyar una pedra de què / de la qual se'n fan monuments,
2. La noia de qui et parlo és germana del Pere.
3. He vist el noi a qui vas deixar el treball d'història.
4. He comprat un pis que és molt gran.
5. Aquestes són les coses a què he renunciat.
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6. La noia en qui penses no et fa cas.
7. Han venut aquell pis on vivien tres famílies.
8. El va acompanyar el seu fill que estudia a Tarragona.
9. Ha reclamat l'herència a què havia renunciat,
10. És una qüestió de la qual ell sempre en parla.
11. Ha passat aquell nen a qui has canviat els cromos.
12. Tenen un jardí on podrem jugar.
13. M'han ofert aquell quadre de què / del qual tu estaves interessat.
14. M'ha parlat de les seves filles de les quals n'he hagut de fer un informe
15. Aquestes són les noies a qui em refereixo.

3. Penseu i completeu aquestes frases amb promous relatius:
1. Tenim la bossa que duus i la que has deixat a casa.
2. Ha tornat la noia a qui l'any passat van donar el premi.
3. El riu Ebre, el curs del qual seguien, f ornava una immensa vall

4. Penseu i normativitzeu aquestes frases amb pronoms relatius

i evitant

pleonasmes

1. És el col·laborador amb qui tinc més confiança.
2. Aquests versos són d'un poeta de qui / del qual ningú no se'n recorda.
3. El concert a què / al qual vam assistir nosaltres va resultar un fracàs
4. M'han donat unes factures que he de passar a màquina.
5. La qui guanyà el premi és coneguda meva.

5 . Penseu i completeu aquestes frases amb pronoms relatius:
1. El lloc on ens hem trobat era desert.
2. Els articles inèdits que parlen dels militars mai seran publicats
3. És un artista, les obres del qual són molt valorades
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6. Penseu i normativitzeu aquestes frases amb pronoms relatius;

1. Jo li he deixat el llibre amb què ha estudiat la lliçó
2. Aquesta és la plaça de què et parlava.
3. Aquests papers, en els quals / en què hem vist coses tan belles, són xinesos.
4. El senyor a qui vas ad reçar-te és molt influent.
5. És un aspecte del qual no es preocupa ningú.
6. No conec el motiu pel qual ha dimitit.
7. La casa on viuen els teus és força gran

7. Uneix les dues oracions mitjançant un relatiu:
1. Col·loca bé la taula. La taula fa nosa.
Col.loca bé la taula que fa nosa
2. Vaig comprar un regal per a la Dolors. Ella estava malalta.
Vaig comprar un regal per a la Dolors, que estava malalta.
3. Els alumnes van suspendre. Els alumnes van fer l'examen.
Els alumnes que van fer l'examen.van suspendre.
4. Escric amb un retolador. El retolador és de l'Anna.
Escric amb un retolador. que és de l'Anna.
5. Vaig comprar la novel·la. Em parles de la novel·la.
Vaig comprar la novel·la de què/de la qual em parles
6. Ha vingut la nena. La nena ha portat això.
Ha vingut la nena. que ha portat això.
7. Vam trobar una amic. Vam parlar una estona amb l'amic.
Vam trobar una amic. amb qui/ el qual vam parlar una estona
8. Vam anar al poble. Havíem viscut molts anys al poble
Vam anar al poble. on havíem viscut molts anys
9. L'advocat és amic meu. Tu treballes amb l'advocat.
L'advocat amb qui tu treballes és amic meu
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10. Es va espatllar el cotxe. Viatjàvem amb el cotxe.
Es va espatllar el cotxe amb què /amb el qual viatjàvem
11. Viviu en un pis. El pis és petit.
Viviu en un pis, que /el qual és petit.
12. Aquesta és la raó . Per aquesta raó no hi vam anar.
Aquesta és la raó per la qual no hi vam anar.
13. La noia era exemplar. Va casar-se amb la noia.
La noia amb qui va casar-se era exemplar.
14. No he llegit el llibre. Et refereixes al llibre.
No he llegit el llibre a què / al qual et refereixes
15. He comprat uns llençols. Els llençols són de cotó.
He comprat uns llençols, que / els quals són de cotó.
16. Això va ser aquell any. Aquell any va nevar molt.
Això va ser aquell any en què va nevar molt.
17. Vaig estrenar el vestit. Me l'havia comprat a Barcelona.
Vaig estrenar el vestit que m’havia comprat a Barcelona.
18. Ara passa la noia. Fa poc en parlàvem.
Ara passa la noia de qui fa poc parlàvem.
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