IES Riu Túria. Quart de Poblet
Departament de Valencià

SOLUCIONS
INDEFINITS I QUANTITATIUS: GENS-RES-CAP-NINGÚ
1. Em trobe bé. No em passa RES
2. És estrany, no ha vingut encara NINGÚ i havíem quedat tots a les tres.
3. Què hi ha a la pantalla de l'ordinador? Se n'ha anat la llum i no hi ha RES.
4. Podeu posar-nos una mica més de llet? Ho sentim. No en queda GENS.
5. Voleu dir-me qui hi havia a casa? No hi havia NINGÚ.
6. Què hi ha davall de l'armari? No hi ha RES.
7. Qui hi ha davall de l'armari? No hi ha NINGÚ.
8. Ja has corregit els exàmens? No, encara no n'he corregit CAP.
9. Ja has corregit els exàmens? No, encara no he corregit RES.
10. A l'ombra no fa GENS de calor, però no trobe CAP lloc on no faça sol.
11. Àngel ho ha fet, però sense GENS de ganes.
12. En tot el dia no ha vingut NINGÚ.
13. Ja heu llegit les novel·les? No, encara no n’hem llegit CAP.
14. En l’armari no hi ha CAP camisa neta.
15. El seu riure no m’agrada GENS.
16. Queda llet en la nevera? —No, no en queda GENS, me l’he acabada jo.
17. Heu vist ànecs al llac? —No, no n’hem vist CAP.
18. Hem anat al cinema i no hi havia NINGÚ.
19. Què t’ha portat Pep de França? —No m’ha portat RES; és un garrepa.
20. Durant tota la setmana els infermers no han treballat GENS.
21. Durant tota la setmana els infermers no han fet RES.
22. Ha passat RES? —No, no patisques que només ha estat un ensurt.
23. No m’agrada GENS que et poses aquesta camisa amb els pantalons negres.
24. Vam quedar tots els amics a la plaça, però no hi va venir NINGÚ.
25. Xavier, posa’m una mica més d’arròs. —Ho sent però no en queda GENS.
26. Si vols RES, m’ho dius.
27. El gat no menja RES del que li he posat, què li passarà?
28. Qui ha escrit això en la pissarra? —No ha estat NINGÚ.
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