
PARAULES I FRASES AMB ELS PREFIXOS EX- I INEX- 
 
 
Llegeix aquestes paraules que contenen ex- i inex-: 
 
exabrupte 
exacció 
exacerbació 
exacerbar 
exactament 
exacte 
exactitud 
exactor 
‘ex aequo’ 
exageració  
exageradament 
exagerador 
exagerat 
exalçar 
exalçament 
exaltació 
exaltar 
exaltant 
examen 
examinació 
examinador 
examinand 
exànime 
exantema 
exantemàtic 
exarca 
exarcat 
exarquia 
exartrosi 
exasperació 
exasperant 
exasperar 
exaudir 
execrable 
execració 
execrar 
execució 
executable 
executiu 
executivament 
executor 
executori 
exegesi 
exegeta 
exemplar 

exemplari 
exemplaritat 
exemple 
exemplificació 
exemplificar 
exemplificatiu 
exempt 
exemptar 
exequàtur 
exequial 
exèquies 
exercici 
exercir 
exèrcit 
exercitació 
exercitant 
exercitar 
exercitatori 
exèresi 
exerg 
exergia 
exergònic 
exestipulat 
exhalable 
exhalació 
exhalant 
exhaurible 
exhaurir 
exhibir 
exhibicionista 
exhibició 
exhibidor 
exhortar 
exhumar 
exigent 
exigir  
exigible 
exili 
exiliar 
exiliarca 
exiliat 
eximir 
eximent 
existència 
existencialisme 

existent 
existible 
existir 
èxit 
èxitus 
exobiologia 
exocèntric 
èxode 
exoderma 
exoenzim 
exofàsia 
exofàsic 
exofòria 
exogàmia 
exogen 
exomorfisme 
exonerar 
exorable 
exorbitant 
exosfera 
exuberant 
exuberància 
exultació 
exultant 
exúvia 
exuviació 
inexacte 
inexactitud 
inexecució 
inexecutable 
inexecutat 
inexercitat 
inexhaurible 
inexhauriblement 
inexhaust 
inexigible 
inexistència 
inexistent 
inexorable  
inexorablement 
 
 
 
 
 



Llegeix aquestes frases amb paraules que contenen ex- i inex-: 
 

1. Respongué amb un exabrupte. 

2. L’exacció era il·legal. 

3. Les vostres burles l’exacerben en excés. 

4. Vull saber què és exactament el que pretens. 

5. L’exactitud del càlcul sempre està sotmesa a l’aplicació de les regles. 

6. L’exactor va exigir que li paguessin al més aviat possible. 

7. En el premi de literatura van quedar guanyadors dos autors ‘ex aequo’. 

8. L’exageració amb què va relatar els fets va fer perdre la credibilitat de la 

narració. 

9. Van calcular la xifra d’assistents molt exageradament. 

10. La premsa va exalçar la seva tasca al capdavant del govern. 

11. A causa de la gran exaltació de l’acte, li van saltar les llàgrimes. 

12. La nota de l’examen va ser decebedora per a tots els alumnes de la 

classe. 

13. L’examinador va fer preguntes amb les quals ningú no comptava. 

14. El cos exànime del conductor de la moto era a l’altre costat de la 

calçada. 

15. L’exartrosi li provocava moltes molèsties. 

16. Aquesta injustícia l’ha exasperat molt. 

17. L’exasperació que li va provocar aquell fet va ser molt intensa. 

18. Els polítics del consistori van exaudir els veïns del poble. 

19. Els seus companys l’execraven per la seva crueltat. 

20. L’execució va durar més del que s’havia previst inicialment. 

21. El seu pare és executiu en una gran empresa multinacional. 

22. L’exegesi és una disciplina teològica que estudia científicament el sentit 

de la Bíblia. 

23. Els que es dediquen a l’exegesi són exegetes. 

24. El comportament que va tenir durant l’acte va ser absolutament 

exemplar. 

25. El seu exemple és molt útil per poder valorar el problema 

adequadament. 



26. La situació actual serveix per exemplificar que en aquesta vida tot és 

difícil. 

27. Ningú no està exempt de pagar els impostos corresponents a la renda. 

28. El president Chávez va ser acomiadat amb unes solemnes exèquies. 

29. Per aprendre a dominar la gramàtica cal fer molts exercicis de pràctica. 

30. L’exèrcit exercia de protector dels civils que es van rebel·lar. 

31. Exercitar la ment és molt recomanable per tenir el cap ben ordenat. 

32. ‘Exergia’ és una paraula tècnica que molta gent no coneix. 

33. La víctima va morir per culpa de la gran exhalació de fum. 

34. Dies abans de la gran manifestació independentista les banderes es van 

exhaurir arreu de Catalunya. 

35. Durant la manifestació de la Diada van predominar les exhibicions 

d’estelades. 

36. Després de saber que va suspendre tres assignatures el va exhortar a 

estudiar. 

37. Els cadàvers van ser exhumats per ordre del jutge que s’encarrega del 

cas. 

38. No se li podia exigir més: havia fet tot el que havia pogut. 

39. Molts autors catalans es van haver d’exiliar durant la dictadura 

franquista. 

40. Que sigui polític no l’eximeix de tenir les mateixes responsabilitats que la 

resta de ciutadans. 

41. La confiança existent entre ambdós periodistes va ser la causa de la 

discussió. 

42. L’èxit tan sols existeix quan algú el reconeix. 

43. L’èxode més conegut per la tradició cristiana és el del poble d’Israel. 

44. Segons el diccionari, exogàmia significa ‘heterogàmia en què els 

gàmetes no provenen d’una soca comuna ni d’individus emparentats’. 

45. La suspensió del contracte els exonera de totes les obligacions. 

46. El temps passa inexorablement ens agradi o no. 

 


