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ACTIVITATS 
 
   L’ADVERBI; LOCUCIONS ADVERBIALS 
 
 
1. Corregiu, si cal, les construccions adverbials de les frases següents: 
 

a) Els veïns de dalt vivien pobra però honradament. 
b) Solament digues-li que estic d’ell fins a més amunt de la coroneta. 
c) Hui per hui, si continues aixina, acabareu molt mal. 
d) Va entrar a l’hotel i, d’immediat, en va eixir per darrere. 
e) A primeries de conéixer-se li sabia mal no veure’l tan a menut com volia. 
f) Menys mal que en tinc de sobres, de lo contrari no sé què faria. 
g) A bones el que vulgues; a males, ni cas. 
h) Per supost que t’ho dic en serio: s’ha trencat les dues cames. 
i) A menys que canvie, el despatxaran: va massa de per lliure. 
j) El termini abasta fins al dia 15 de juliol inclusive. 
k) Des de luego que és reservat, té secrets inclús envers la seua ombra. 

 
 

2.  Relacioneu amb fletxes les expressions sinònimes: 
 
a) corrents    1. mal que bé 
 
b) endebades   2. a senalles 
 
c) dempeus   3. en va 
 
d) exprés    4. dret 
 
e) a betzef    5. ara i adés 
 
f) a collibé    6. a pler 
 
g) d’antuvi   7. a gratcient 
 
h) de tot cor   8. a gatameu 
 
i) de grapes   9. a la xirinxina 
 
j) al cap i la fi   10. cames ajudeu-me 
 
k) adesiara    11. d’arribada 
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3. Relacioneu les locucions adverbials següents amb el seu significat: 
 
 

         locució      significat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. a escar 
2. a l’empèl       
3. a frec   
4. a mansalva   
5. a l’encop   
6. a tort    
7. en doina     
8. d’esquitllèbit  
9. suara        

 
a) sense cap risc 
b) sense raó 
c) alhora 
d) de biaix 
e) molt a la vora 
f) a preu fet 
g) ara mateix 
h) sense sella 
 i) en renou 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 

 
 
 
4. Completeu els buits amb la forma adequada de les que us proposem entre 

parèntesis: 
 

a) Es comporta molt _____________ (mal/malament) amb tu. 
b) Ho faré ___________ (ràpida/ràpidament) i eficaçment. 
c) La barca anava ___________ (dret/de dret) a l’escullera. 
d) Les peres no eren ___________ (bastant/prou) madures. 
e) No té ____________ (gens/res) de paciència amb els xiquets. 
f) Anava ___________ (només/ no més) en roba interior. 
g) Hem d’anar camí ____________ (amunt/dalt) 
h) L’assumpte, _________ (baix/davall) exposat, és fonamental. 
i) Posa en marxa el cotxe, __________ (mentre/mentrestant) telefonaré a 

l’hotel. 
j) Potser __________ (vinga/vindrà) despús-demà. 

 
 

5. Subratlleu les incorreccions i escriviu davall de les frases les esmenes 
adequades: 

 
a) No menges corrent: vés més poc a poc i mastega bé. 
b) Vaig opinar com únic delegat de la meua agrupació. 
c) El quadre està malament col·locat. 
d) No em poses més vi que ja n’he begut bastant. 
e) Les teues amigues són davall. 
f) Van entrar i, acte seguit, ens van demanar la documentació. 


