SOLUCIONARI DEL MODEL DE PROVA
NIVELL C2 (NIVELL DE DOMINI)

Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1
a)
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e)
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Exercici 2
1. a)
2. c)
3. b)
4. b)
5. c)

COMPRENSIÓ ESCRITA
Exercici 1
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Exercici 2
1. c)
2. b)
3. b)
4. c)
5. b)
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BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC
ORTOGRAFIA
Exercici 1
1.1
— Les autoritats malden perquè els oriünds del país no emigrin i perquè els turistes hi
pernoctin i es recreïn amb la gran oferta d’oci de l’illa.
— El psicòleg argüí que per combatre l'estrès es necessita fer una pausa cada hora.
1.2
— El científic pakistanès ha excel·lit en la seva tesi sobre espècies en perill d’extinció.
— L’espectacle de striptease d’ahir vespre combinava música i acrobàcia.
— Els astrònoms estudien l’òrbita d’un cos estel·lar desconegut.
— A causa de les pluges intenses, s’ha enfonsat el cel ras de la sala de reunions.
— Han inventat un nou teixit artificial amb un acabat setinat.
— Demà heu de deixar els ordinadors de les taules en mode d’hibernació.
— A la ciutat d’El Caire han fundat el primer club de no fumadors del món.
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MORFOSINTAXI
Exercici 2
a) En aquella illa agresta, a pesar d’aquella calor ardent, es trobaren exemplars d’una
espècie de pingüí en perill d’extinció.
b) El Palau Ducal dels Borja havia pertanyut al patrimoni reial de la Corona d’Aragó abans de
ser propietat de Roderic de Borja.
c) És sorprenent que, segons els tècnics, les dificultats per construir el pont raguin en la
intensitat del flux d’aigua.
d) No obstant la seva condició física i que no s’ho havia preparat, en Llorenç va superar el
procés selectiu d’agents de medi ambient.
e) Ja que ells no es volen moure, moguem-nos nosaltres: si no, no passarem cap dels dos
cotxes.
f)

N’estava molt, de la seva germana: cada any la convidava a sopar quan feia els anys.

g) A ell li han penjat tres quadres als despatx i a tu te n’hi han penjat dos.
h) Els convidats se sorprengueren que no anassin al casament gaires familiars del novii.
i)

Els vigilants nocturns tenen instruccions d’avisar la policia només que detectin sorolls
estranys dins l’edifici.

j)

Aquesta notícia deu ser mentida; altrament, sortiria en tots els informatius, a hores d’ara.

k) Ella és la fisioterapeuta gràcies a la qual he millorat la mobilitat del braç.
l)

Els seus fills s’acontenten amb qualsevol petit regal; no obstant, es mostren molt
entusiasmats quan els regalen peluixos.

m) No tenc cap queixa de vosaltres, ans m’agrada molt l’esperit de servei que demostrau.
n) Després que el metge nou aconseguís salvar aquell infant malalt, tota la comarca n’anava
plena.
LÈXIC
Exercici 3

a) Mentre esperava el seu torn, pensava en les seves cabòries i observava com es reflectia el
rostre del seu fill en un gerro de porcellana.
b) El diari recull la notícia que una dona que esperava quintigèmins ha donat a llum a l’Hospital
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de la Creu; és la primera vegada que aquest nou centre atén el part d’una bessonada de
cinc.
c) Té poca gana, només sap menjussar. Encara que li posis un suculent plat de cuina iraniana
al davant, no se’l menjarà.
d) Va heretar del seu oncle un bellíssim canelobre de plata.
e) El pi de la plaça de l’Argentina ha caigut a causa de les ratxes de vent dels darrers dies.
f)

M’encanta com cuinen el pollastre amb salsa de curri amb ametles en aquest restaurant
hindú.

g) No m’hagués pensat mai que la reparació de l’eixugaparabrises em costàs tant!
h) La primera operació per restaurar un teixit antic és esfilegassar totes les vores de la peça.
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