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CLAU 
 
1.  

 
 —La ruda es una planta amb la qual s'hi fa essència. 
 —És una dona mancada de delicadesa, és una dona rude. 
 

 —Un coble de bous venia pel camí vell. 
 —La seua germana Rosa compon música per a cobla. 
 

 —El món natural es divideix en: regne animal, regne vegetal i regne mineral. 
 —Anar a regna solta vol dir córrer sense refrenat. 
 

 —Van visitar el temple de la Sagrada Família. 
 —S'anomena templa cadascuna de les dues parts laterals del cap. 
  

 —Té sort a les cartes, ha fet basa en totes les partides. 
 —He llegit la base de la seua filosofia. 
 

 —Però, quina espècie d'home ets? 
 —Una espècia és una substància aromàtica. 

 
2. 
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3.  
bordell, colobra, croada, estoig, estrafolari, gropa, joglar, robí, tolit, tomba, torró. 
 

a. Lluitaven en la croada per  reconquerir Terra Santa. 
b. Del bressol a la tomba és una expressió que vol dir ‘tota la vida’. 
c. Obri l'estoig i trau el bolígraf verd. 
d. El bordell és una casa de prostitució. 
e. Joan només menja torró la nit de Nadal. 
f. Qui cantava i acompanyava amb instrument musicals les composicions dels 

trobadors era el joglar. 
g. Tolit vol dir ‘afectat de paràlisi’. 
h. El capatàs pentina cada dia amb el raspall la gropa de l'egua. 
i. La colobra, és o no és una serp verinosa? 
j. El robí és de color roig. 
k. Mira que estrafolari que ve, sempre és tan extravagant? 

 
4.  

 comptadoria 
 joguet 
 expenedoria 
 conservadorisme 
 governamental 
 rigorós 
 joventut 
 consolat 
 cartolina 
 escoltisme 
 tenidoria 
 tamboret 
 regidoria 
 calorós 

 
5. 
  Ex. àngelus  lapsus 
    fetus tipus 
    fòrum tètanus 
    maremàgnum porus 
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    sèrum harmònium 
    pòdium Pius 
    estatus ultimàtum 
    currículum numerus clausus  

   globus 
 
6. 
    indivídues      >  individu 
    perspícues      >  perspicu 
    obliqües >  oblic 
    europees         >  europeu 
    contínues        >  continu 
    exigües           >  exigu 
    escandinaves  >  escandinau 
    supèrflues       >  superflu 
    ingènues         > ingenu 
    vàcues            >  vacu 
    fàtues             >  fatu 
    gasives           >  gasiu 
    iniqües >  inic 
    innòcues >  innocu 
    joliues            >  joliu 
  
7. 

   cosir  collir 
 1a  cus  cull 
 2a  cuses  culls 
 3a  cus  cull 
 4a  cosim  collim 
 5a  cosiu  colliu 
 6a  cusen  cullen 
 
   tossir  escopir 
 1a  tus  escup 
 2a  tusses  escups 
 3a  tus  escup 
 4a  tossim  escopim 
 5a  tossiu  escopiu 
 6a  tussen  escupen 
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   sortir  llegir   
 1a  surt  llig 
 2a  surts  lliges 
 3a  surt  llig 
 4a  sortim  llegim 

 5a  sortiu  llegiu  
 6a  surten  lligen 
 

 —La o de cosir, collir, tossir, escopir i sortir es canvia en u en la 1a, 2a, 3a i 
6a persones. 
 —La e de llegir es canvia en i en la 1a, 2a, 3a i 6a persones. 
 
 —Quan l'accent recau al radical (1a, 2a, 3a i 6a persones) escrivim u, en cosir, 

collir, tossir, escopir i sortir; i escrivim i en llegir . 
 —Quan l'accent recau a la desinència (4a i 5a persones) escrivim _o_, en cosir, 

collir, tossir, escopir i sortir; i escrivim e en llegir . 
 

8. 
a. Els colors de la camisa nova són molt vius, et fan un posat més juvenil. 
b. L'entrenador encara no ha dit l'alineació de l'equip. 
c. L'arrel de les dents està revestida per una massa òssia anomenada cement. 
d. Es requereix titulació acadèmica. 
e. Han comparegut tots els estaments, fins i tot hi ha representació consular. 
f. Es va recloure en una abadia perquè fugia de la vida mundana (o 

mundanal). 
g. En la pronúncia de les consonants velars intervenen la llengua i el vel del 

paladar, òrgans situats en la cavitat bucal. 
h. La cadena alimentària s'anomena també cadena nutritiva. 
i. El baló va seguir una trajectòria curvilínia fins que va arribar al fons de la 

porteria. 
j. Una muntanya menuda és un monticle. 


