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Fitxa de repàs – FUNCIONS SINTÀTIQUES
1. Separa el SN/Subjecte del SV/Predicat i indica els nuclis dels dos sintagmes.
a) Li agraden les festes d’aniversari.
b) Han arribat tres vaixells.
c) A les set del matí surt el sol.
d) Els amics sempre van fer suport a en Miquel.
e) A les cinc de la tarda va arribar la policia al lloc del crim.

2. Respon les preguntes breus següents:
a) Quins són els verbs copulatius?
b) Quin tipus de sintagma és el CD?
c) Quin tipus de sintagma és el predicatiu?
d) Quina funció sol fer un SAdv?
e) Quina relació s’estableix entre el predicatiu i el CD/Subjecte?
f)

Enumera els 7 tipus de complements verbals que podem trobar.

3. Indica el tipus de sintagma i la funció sintàctica dels elements subratllats.
a) Camina molt a poc a poc, la Montse.
b) He escrit a la Júlia.
c) Comprarem vi rosat per als convidats.
d) Estudia tranquil·lament.
e) El mes passat van obrir una cafeteria al centre del poble.
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Cada matí pentina les nenes.

g) L’actor serà entrevistat per una periodista del TV3
h) Van tallar el filferro amb unes tenalles.
i)

A poc a poc s’ha adonat de les mentides.

j)

A l’aeroport acaben d’aterrar dos avions provinents de Londres.

k) Ja ha arribat la Lourdes.
l)

En Joan s’ha acostumat a la bona vida.

m) Els pares de l’alumne nou van ser rebuts per la directora.
n) No li agrada el teatre musical.
o) Et noto molt cansada.
p) Es cansa bastant a causa de l’operació.
q) Hem reunit 1.000 euros per al nou projecte.
r) La Montse i l’Ester van tornar juntes de Barcelona.
s) Sóc el redactor en cap d’aquest diari.
t)

El pare ha acabat malalt per culpa dels bancs.

u) Avisa’m a les 9.
v) A en Robert no li agraden gens les pel·lícules de terror.
w) No em recordo de res.

4. Indica la categoria gramatical (i si cal la subcategoria) de les paraules subratllades
a) Què ha passat a la Mireia? Ningú ho sap i ningú l’ha vista des d’ ahir. Això és molt misteriós.
b) Alguna persona creu que està enfadat perquè el critiquen molt.
c) Necessites una motxilla? Si vols la meva, te la deixo encantat.

