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ACTIVITATS 
 

ELS PRONOMS INTERROGATIUS 
 

1. Vegeu si la forma interrogativa fa d'adjectiu o de pronom. 

Ex.: Qui ha vingut?(pronom) 

a. No sé mai què diu. (adjectiu / pronom) 

b. No sé quines sabates comprar. Em pots aconsellar? (adjectiu / pronom) 

c. A quanta gent heu avisat per al concert? (adjectiu / pronom) 

d. M’han recomanat molts llibres, però no sé quins són els millors per al treball. 
(adjectiu / pronom) 

e. Ja em comunicareu quin dia podem trobar-nos. (adjectiu / pronom) 

f. Quina conclusió traieu de tot el que ha passat? (adjectiu / pronom) 

g. Per a qui és aquest regal? (adjectiu / pronom) 

h. Ens han fet moltes fotografies, però no sabem quines triar. (adjectiu / pronom) 

i. Si em tocara la loteria, no sé quins somnis faria realitat. (adjectiu / pronom) 

j. Vull organitzar un sopar, però no sé quants vindran. (adjectiu / pronom) 
 
 
2. Escriviu el pronom o adjectiu interrogatiu que convinga en les frases següents: 
 
Ex.: _______________ hores vas treballar ahir ? 
 

Quantes hores vas treballar ahir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. _______________ t’has tacat la camisa? 
b. _______________ tornaràs? 
c. _______________ alumnes hi ha a classe? 

Adjectiu - pronom interrogatiu Pronoms 

quin  quina qui (persones) 
quins  quines què (coses) 
  quant 

quants  
quanta 
quantes 

  quan 
  on  
 com 
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d. _______________ has fet? 
e. _______________ em busca? 
f. _______________ persones has conegut? 
g. _______________ de temps t’he d’esperar? 
h. Digues-me __________ vols que anem, al cinema o al teatre? 
i. A ______________ busca? Pense que s’ha equivocat de número de telèfon. 
j. ________________ se celebren les festes? 
k. No sé __________ vols de mi. 
l. ________________ jaqueta t’agrada més? 
m. _______________ diners val l’ordinador? 
n. ________________ ha tancat la porta? 
o. _______________ va Josep? Et presente el meu soci. 

 
 

3. Els pronoms interrogatius també s’empren en frases exclamatives o admiratives, 
però fixeu-vos en l’ús de l’adjectiu interrogatiu quin i flexió i el de l’adverbi exclamatiu 
que. Després aparelleu els pronoms interrogatius proposats de la columna dreta amb les 
paraules de l’esquerra segons convinga: 

 
Adjectiu - pronom interrogatiu Adverbi exclamatiu 
 
quin 
quina 
quins     + substantiu 
quines 

 
 
que + adjectiu 

 
a.  Quins divertit!  
b.  Que aplaudiments!  
c.  Quina impressionant!  
d.  Quin ganes!  
e.  Que interpretació!  
f.  Quines espectacle!  

 
 
4. Completeu el diàleg següent emplenant els buits amb les formes interrogatives 

adequades: 
 
 — Bon dia, ______ li pose ? 
 — Pose’m taronges. 
 — ______ en vol ? 
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 — Pose-me’n dos quilos. 
 — ______ les vol ? 
 —______ són més dolces ? 
 — Aquestes clementines d’ací. 
 — ______ valen ? 

 — 90 cèntims. 
— Moltes gràcies i adéu. 
— Adéu. 


