
Indica la funció de cada complement subratllat i substitueix-lo per la combinació 
binària de pronoms febles adient: 
 
a) Van posar mitjons a si mateixos. 
b) La noia pentina el serrell a si mateixa. 
c) Van escriure cartes l'un a l'altre. 
d) Buscaven a tu pel bosc. 
e) Lliurarà les notes a tu. 
f) Han vist a mi a l'estadi. 
g) Enviaran a mi l'enciclopèdia. 
h) Escoltaran a vosaltres per ràdio. 
i) No portis berenar per a nosaltres. 
j) Venia cansadament de la feina. 
k) Penjo la llonganissa al rebost. 
l) Prego als alumnes que no fumin. 
m) Els nens dibuixen el mapa al full. 
n) Donaré tot el que pugui als necessitats. 
o) Avisen als convidats que arribin d'hora. 
p) Vull regalar unes ulleres a l'àvia. 
q) Telefonaré al soci al restaurant. 
r) Preguntarem als oncles si vindran. 
s) Donaran tot això al drapaire. 
t) Han posat deu pessetes a la guardiola. 
u) Compro un panet per al nen. 
v) Portaré pomes a la mestressa. 
w) Guardarem la fruita per a l'Anna. 
x) He escrit al gerent amb educació. 
y) Tanquen a la gàbia tots els conills. 
z) Compraràs pa al supermercat. 
aa) Deixaré l'abric al penjador. 
bb) Porto els llibres per als nois. 
cc) Demanava aquella clau al porter. 
dd) Empaiten la canalla pel carrer. 
ee) Demanaré aquells horaris al conductor. 
ff) Diu el que sap als companys. 
gg) Porto el sopar al pare. 
hh) Envia les cartes als seus cosins. 
ii) Colliu l'esborrador de terra. 
jj) Doneu els cromos al meu fill. 
 
Substitueix els CRV subratllats pel seu pronom feble corresponent: 
 
a) Demà m'abstindré de votar. 
b) S'arriscava a tots els perills. 
c) Sóc ignorant en informàtica. 
d) No m'obligueu a dir la veritat. 
e) No es vol casar amb en Marc. 



f) M'he oblidat de comprar pa. 
g) Es queixa de mal de queixal. 
h) No t'amoïnis per l'amenaça. 
i) S'ha exposat a una multa. 
j) S'arrisca a perdre-ho tot. 
k) Es penedia d'haver-ho fet. 
l) S'exerciten en aquest esport. 
m) M'acontento amb el segon premi. 
 
Digues si els complements subratllats són Atributs o C. Predicatius i substitueix-los 
pels pronoms febles corresponents: 
 
a) L'Eva i l'Anna eren les mestres. 
b) Tu ets molt espavilat! 
c) Això està bé. 
d) Va arribar força cansat. 
e) El consideren un beneit. 
f) La Dolors és l'encarregada del magatzem. 
g) El meu cosí és del club alpinista. 
h) Em dic Joana. 
i) Portes les mitges trencades. 
j) Sembla que avui plourà. 
k) Els han considerat culpables. 
l) La tarda es presenta tranquil·la. 
m) Els tenen per bojos. 
n) El formatge va fer-se dolent. 
o) El considero un bon noi. 
 
Substitueix els complements subratllats (CD, CI, CC, CRV, Atribut i C. Predicatiu) pel 
pronom feble corresponent: 
 
a) La Laura és perruquera. 
b) Feu això ara mateix! 
c) En Joan va quedar espantat quan va veure el que havia passat. 
d) Amb aquest pentinat, la Judit sembla una model. 
e) Després d'haver-se casat, en Manel i la Rut es veuen feliços. 
f) No m'he acostumat a la nova moneda. 
g) La noia està contenta perquè li ha tocat la rifa. 
h) Ja has dit la veritat al Ramon? 
i) Has acabat les sumes? 
j) Ets un covard! 
k) Els arquitectes han dissenyat un nou centre comercial. 
l) Va defensar el seu germà contra les males llengües. 
m) Quan vinguem a veure't, passarem per Mollerussa. 
n) El consistori va parlar de la reconstrucció de l'ermita. 
o) La màquina va quedar destrossada. 
p) Farem albergínies per sopar. 



q) Jo no em poso mai vermell. 
r) No he pogut anar a l'aeroport a recollir els meus amics. 
s) No sé què passarà amb aquesta remesa de jerseis. 
t) Aquest home és un poca-solta. 
u) Vam pujar amb ells fins el cim. 
v) Agraeixo el que han fet a les meves amigues. 
w) El poble va demanar a l'alcalde que dimitís. 
x) M'avergonyeixo de la teva poca sinceritat. 
y) Aquella dona sembla aquella actriu de cinema. 
z) Dubtes de la seva honestedat? 
aa) Aquell vespre, l'Eulàlia anava beguda. 
bb) De veritat que em vaig sentir enganyat amb aquell assumpte. 
cc) En Pere és massa impacient. 
dd) Vam organitzar una festa a casa dels meus cosins. 
 


