SOLUCIONARI DEL MODEL DE PROVA
DEL NIVELL B1 DE LLENGUA CATALANA
(NIVELL LLINDAR)

Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA

COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1
a)
b)
c)
d)
e)

F
F
V
F
V

Exercici 2
Àudio 1. Forner
Àudio 2. Lampista
Àudio 3. Fuster
Àudio 4. Ratolí
Àudio 5. Escàner
(En aquest exercici, les errades de correcció ortogràfica no es penalitzen.)

COMPRENSIÓ ESCRITA
Exercici 1
1. b)
2. a)
3. c)
4. b)
5. a)
Exercici 2
a) F
b) V
c) V
d) F
e) V
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BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC

ORTOGRAFIA
Exercici 1
1.1
— Disculpi, però aquesta setmana la secretària general és de viatge.
— Han robat unes joies molt cares.
— Aquesta qüestió em sembla molt complicada.
1.2
— Els tècnics treballaven en un nou model de motor elèctric.
— La meva filla ahir vespre tenia molta febre.
— He rebut un correu electrònic d’algú que no conec.
— El noranta-cinc per cent dels alumnes del curs ha valorat positivament la
professora.
— Les cales de Menorca m’agraden molt.
— Se’n sap res, del fill que viu al Canadà?
— Hem comprat un gerani amb les flors vermelles.
— Els diaris parlen de la imminent crisi diplomàtica entre els Estats Units i la
Xina arran de la guerra comercial entre els dos països.
— Ara, amb el tiquet mensual, pots gaudir d’un nombre il·limitat de viatges en
metro!
— La governadora de Florida ha dit que el temps empitjorarà a causa del cicló
tropical.
— Aquest problema ha estat culpa de l’organitzador de l’acte.
— Dona’ns la teva solidaritat: inscriu-te al nostre programa de voluntariat!
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MORFOSINTAXI
Exercici 2
a) Els metges diuen que prendre més de tres cafès al dia perjudica l’organisme.
b) Amb aquest coixí tan flonjo que m’he comprat dormiré molt bé.
c) A l’agència de viatges m’han recomanat que per anar al Nepal m’endugui una
bona motxilla i unes bones botes.
d) Ens deixaren facturar l’equipatge, encara que ja era l’hora d’embarcar a l’avió.
e) No cal que a les llenties hi posis sal.
f) Quan l’operaren del genoll, ja feia mesos que s’havia recuperat de la caiguda.
g) Es tracta del millor restaurant on hem menjat enguany.
h) Tant de bo que prohibeixin aparcar a la plaça Major; així hi haurà més
tranquil·litat al centre de la vila.
i)

En el concurs de pastissos, el meu germà va quedar en sisena posició.

j)

La senyora Pérez no tornarà de vacances fins d’aquí a deu dies.

LÈXIC
Exercici 3

a) Treballa de cuinera, però ara està de baixa perquè s’ha fet un tall a un dit.
b) N’Albert i en Jesús són dos cosins que sempre s’avenen molt.
c) De trossejar una carn rostida en bocins se’n diu trinxar.
d) Per a la comissària de la policia, resoldre aquell crim era un vertader
trencaclosques.
e) En cada taula del restaurant hi havia un gerro amb un gran ram de flors
blanques i vermelles.
f) Si no li importa, preferesc que em mostri aquests llençols de cotó.
g) La mongeta és un llegum verd i prim, de forma plana o arrodonida, i de
llargària variable; se sol consumir bullit.
h) L’economia local es basa en l’agricultura i la ramaderia.
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