
DEURES D’ESTIU 2n ESO 

1- Escriu el mot primitiu del qual deriven els mots següents:  

a) Anomenar b) Assenyat c) Bestiar d) Emmagatzemar e) Ennegrir f) Fuster g) Peixateria 

h) Roquissar i) Tauleta j) Envernissar 

 

2- Escriu un derivat dels mots següents que correspongui a la categoria gramatical 

indicada: 

 a) Pluja (N -> ADJ)     b) Ploma (N -> V)  

c) Ingenu (ADJ ->ADV)    d) Jove (ADJ -> N)  

e) Fàcil (ADJ -> ADV)    f) Esclau (N -> V)  

g) Vell (ADJ -> V)     h) Dormir (V -> N) 

i) Amagar (V -> N)     j) Bèstia (N -> ADJ) 

 

3- Digues quines d’aquestes oracions estan en veu activa i quines en veu passiva.  

1. Les patates van ser fregides per la mare.  

2. La roba ha estat estesa pel meu germà.  

3. El mecànic va reparar el cotxe.  

4. Nosaltres havíem interpretat la funció. 

 

4- Transforma les oracions actives següents en oracions passives.  

1. L’àvia regava les plantes.  

2. El pare va fer el dinar.  

3. El professor explicarà la lliçó.  

4. Els dos germans havien plegat la roba neta.  

5. El director va filmar la pel·lícula a Eivissa.  

6. La policia va detenir els delinqüents ahir a la nit.  

7. Aquesta associació ha recollit moltes signatures.  

8. Celebraran el sopar de Nadal dissabte vinent.  

9. La Maria ha donat els llibres als nens.  

10. He comprat cireres.  

11. Avui ningú no ha fet els deures.  

12. El Marc havia comprat patates.  

13. Ens hem begut dos cafès.  

14. El carter va portar el paquet la setmana passada.  

15. Avui no hem fet els exercicis.  

16. Demà el govern estudiarà la proposta de llei.  

17. Se celebrarà una festa diumenge vinent.  

18. Els nens van comprar molts caramels. 

 

5- Localitzeu el subjecte, el CD i el CI (aneu alerta, hi ha algun subjecte trampós!).  

1) La mare de la Carla ha comprat un regal per a la seva mare.  

 

2) Tothom ha entregat els treballs al professor.  



3) M’agraden les pel·lícules de ciència-ficció.  

 

4) Escriurem algunes postals als nostres amics.  

 

5) Les nostres cosines portaran un regal a cada nen. 

 

6- Ara localitzeu el subjecte, el CD i els CC.  

1) La víctima de l’agressió reconegué els malfactors en la roda de reconeixement.  

 

2) Avui han arribat dos creuers al port de Palamós.  

 

 

3) He acabat l’examen massa tard.  

 

4) Ja tinc els resultats de l’avaluació.  

 

 

5) M’interessa massa el teu germà. 

 

7- Ara hi afegirem el CRV.  

1) Tots construïm a la causa.  

 

2) La Laia sempre s’oblida de les coses més trivials.  

 

 

3) Demà ajudarem la mare.  

 

4) Ningú no s’adona de la seva impossibilitat.  

 

 

5) Va prometre la fi del món als seus seguidors més fidels. 

 

8- Per acabar heu de buscar el subjecte, el CAtr, el CPred i CAg.  

1) Això és impossible!  

 

2) S’ha tornat impertinent.  

 

 

3) En Grau és un garrepa.  

 

4) L’excursionista va ser trobada per un boletaire.  

 

 

5) Els nois caminen avorrits.  

 

6) La prenen per idiota. 



9- Analitza les oracions següents com fèiem a classe. 

1. La setmana passada vaig comprar una bufanda per a l’àvia.  

 

2. L’astronauta ja s’ha acostumat a viure a la lluna.  

 

3. Vols uns quants contes per a la teva germana?  

 

4. La Clàudia sempre anava bruta.  

 

5. Telefona a la Coral.  

 

6. No s’avenen amb l’editor.  

 

7. Ens interessen molt les noves incorporacions.  

 

8. Cada dia en Jan parla de les properes vacances.  

 

9. Sempre endrecem la carn a la nevera del garatge. 

 

10- Escriu b i v: 

1. Quan ...am aca...ar el tre...all, només queda...en ...uit mem...res de l’equip. 2. L’ad...ocat no 

esta...a d’acord amb el con...eni. 3. ...ull que a...aixis el foc quan l’olla ...ulli. 4. A...ans 

cele...rà...em tots els ani...ersaris en aquesta ta...erna. 5. Aquells sa...is in...estiga...en tot el 

que tro...a...en. 6. Els ca...alls no hi són, l’esta...le és ...uit. 7. Els go...ernants no s’hah 

d’aco...ardir da...ant dels can...is actuals. 8. El camió de ...edells ...a bolcar just a...ans d’arri...ar 

al po...le. 9. Si escri...im so...int, segur que apro...arem. 

Sempre ha...ia associat les illes de l’Egeu amb un cel clar i una mar bla...ísssima. ...aig tenir una 

gran decepció quan ...am aterrar al petit aeroport enmig d’un dia ...en gris. ...eia una gran 

massa fosca i ...erda –les oliveres, unes cales fondes, de color plom. No ...a parar de ploure tot 

el matí. Jo me’n queixa...a al noi del ...ar, un d’aquests grecs rossos, que parla...a l’anglès amb 

molta satisfacció. La tarda del segon dia, un sol exultant i el ...ent etesi, ...an es...andir els 

nú...ols. ...aig pujar al castell geno...ès, ...oltat de pins i tórtores, per ...eure el mar i les ri...es de 

Turquia de més amunt. 

 

 



11- Escriu el contrari dels adjectius següents:  

material:_________________________ medicable:_________________________  

menjable: ________________________ merescut:_________________________ 

millorable:________________________ mòbil: ____________________________ 

modificable:_______________________ moral:_____________________________ 

moble:____________________________ modest:___________________________ 

mortal:____________________________ mutable:___________________________ 

12- Completa amb P/B.  

llo.... cor.... mio.... Sogor.... pol.... esno.... dra..... xo.... tu.... esparadra...... col...... pa...... 

àra........ xaro....... arra...... ver...... ciclo.... esquer.... 

 

13- Escriu un derivat acabat en –UD o –UT dels mots següents:  

lent: ............................... sol: ...................................... lícit: ........................ ràbia: 

............................. exacte: ................................. prompte: ................. fort: ............................... 

geni: .................................... sol·lícit: .................. recte: ............................ ple: 

...................................... 

 

14- Completa amb H els espais en blanc segons convinga:  

- A....ir vam segar l’....erba; ....avui ....anirem ....a agafar-la. - L’....ivern de l’....any que ve 

l’....auran d’operar de l’orella. - Val més ....estar-se a l’....otel que no ....aver d’....estar-se a 

l’....ospital. - Si barreges bé ....oxigen i ....idrogen, et pot donar ....aigua. - La ....istòria de la 

....umanitat és plena d’accions ....omicides. - Els ....abitants de Ma....ó van ser molt més 

....àbils. - L’....òrfena va tirar l’....am i l’....ereu va picar. - L’....egemonia ....el·lènica es va 

co....esionar amb aquesta victòria. - ....an pro....ibit la sub....asta de ve....icles ....usats. - En el 

moment d’....issar l’....ensenya, l’....orquestra fil....armònica va encertar els ....acords de 

l’....imne. 

 

15- Si cal, completa amb H i escriu un derivat:  

....umil: .................................. ....ermita: ........................... ....èrnia: .............................. 

....armonia: ............................ ....ètnia : ............................. ad....erir: ............................. ....ou; 

..................................... ....ortodox: ......................... ....eroi: ................................ ....emicicle: 

............................ ....ipòtesi: ........................... ....ona: ................................ ....os: 

...................................... ....orxata: ............................ .....isard: ............................. ex....aurir: 

.............................. ....exàgon: ........................... ......omenatge: ..................... ....igi....ene: 

............................ ....ipèrbole:......................... ....eterodox:......................... 


