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1. Nombres Reals.
1) Escriu tres nombres compresos entre 1’5 i 1’6.

2) Determina la fracció generatriu dels nombres següents:

a)

b)

3) Operau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

4) Expressa com a potència de 2:

a)

b)
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2. Equacions, sistemes i inequacions.

1) Resoleu :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

2) En un taller de matemàtiques, el professor duu diversos problemes per
repartir. Si a cada equip li n’entrega 5, li’n falten 6. I si a cada equip en
reparteix 4, li’n sobren 7. Quants d’equips hi ha ?. Quants de problemes ha
dut ?

3) En Pep i en Joan tenen els mateixos diners. Si en Pep li dóna 15 euros a n’en
Joan, aquest tindrà el doble que en Pep. Quant diners tenen al principi ?

4) En una reunió hi ha 70 persones entre nins i nines. Si surten 3 nins i entren
dues nines, hi ha doble quantitat de nins que de nines. Quants de nins i nines
hi ha a la reunió ?

5) A la bossa A i a la bossa B hi ha un total de 80 boles. Si passem 10 boles de
la bossa B a la bossa A, el nombre de boles de la bossa A és el triple del
nombre de boles de la bossa B. Quants boles hi ha a cada bossa?
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6) Resoleu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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3. Divisibilitat. Descomposició factorial

1) És divisible x5-32 entre x-2. Raona la resposta.

2) Trobeu m perquè el polinomi p(x)= x3-3x2+6x+m sigui divisible entre x+2.

3) Donat el polinomi p(x)= 2x4-3x2+5x+6. es demana:
a) És divisible per x+1?
b) És x =1/3 una arrel ?

4) Descomposar en factors:

a) x3+2x2-4x-8
b) x-3x2

c) x2-9
d) 5x+9
e) x3+x2-x-1
f) 3x2+8x-11
g) x3-8
h) x3-3x2+3x-1

5) Resoleu :
a) x4-2x2 = 0
b) x3+5x2-4x-20 = 0
c) x4-5x2+4 = 0
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4. Fraccions algebraiques

1) Simplifica:

a)

b)

2) Operau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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5. Geometria

1) Divideix el segment AB en tres parts iguals on A(-1, 2) i B(2, 5).

2) Trobeu l’equació general de la recta que passa per A (1, -3) i té per
pendent m = -3. Quin és el seu vector director ?.

3) Trobeu m perquè la recta 2x + my –7 = 0 passi pel punt A(-1, -5).

4) Trobeu l’equació general de la recta que passa per A(1 ,-2) i té com a
vector director . Quin és el seu pendent?.

5) Trobeu l’equació general de la recta que passa per A(0, -1) i B( 2,5).

6) Trobeu m perquè la recta x+ my – 7 = 0 sigui paral·lela a la recta d’equació
(x,y) = (1, 2) + t (-1,4).

7) Representeu el vector . Quin és el seu mòdul ?

8) Trobeu la posició relativa de les rectes i si són secants, trobeu el punt de tall:

a) i

b) i
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c) i

d) i

6. Trigonometria (només alumnes de 4t C, D i E)

1) Sabent que la tg 𝜶= -3 i 𝜶ϵ2Q, calculau les altres raons trigonomètriques.

2) Sabent que el cos 𝜶 = 0,6 i 𝜶ϵ4Q, calculau les altres raons trigonomètriques.

3) Sabent que el sin 𝜶= -0,89 i 𝜶ϵ3Q, calculau les altres raons trigonomètriques.

4) En un triangle rectangle ABC, sabem que Â=90º, Ĉ=78º i el costat c=4m.
Resoleu el triangle.

5) En un triangle rectangle ABC, sabem que  Â=90º, B=78º i el costat c=6m.
Resoleu el triangle.

6) Trobeu els angles d’un triangle rectangle on els catets mesuren 12 i 5 cm

7) Veiem una muntanya de 800 m baix un angle de 56º. A quina distància ens
trobem de la muntanya?.
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8) Trobeu l’àrea d’un octàgon regular inscrit dins una
circumferència de 10 m de radi.

9) Veiem una torre baix un angle de 40º, si ens acostem 25 m, la veim baix un
angle de 70º. Calculeu l’altura de la muntanya.

10)Resoleu:
a) sin x = 0’34

b) tg x = -1’5

c) cos x = -0,14

d) sin 2x = -0’62

e) cos (x-10) = 1

f) tg (x+35) = 2

7. Funcions

1) Donades les funcions, es demana :

a) Imatge del –1, -2, 6. i 3/4.
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b) Antiimatge del 0, -2, 1/2 i  -49.

2) Trobeu els zeros de les funcions:

3) Trobeu el domini, inversa i recorregut de les funcions:

a)

b)

c)

d)

e)

4) Trobeu f(x) composada amb h(x) i j(x) composada amb f(x) amb les funcions
de l’activitat anterior.

5) Representeu gràficament les següents funcions, indicant el domini, recorregut
i els seus principals elements:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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8. Funció exponencial i logarítmica

1) Feu la gràfica de les funcions i indica també el seu domini i el seu recorregut:

2) Resoleu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

9. Combinatòria (només alumnes de 4t B)
1) Donades les xifres {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, quants de nombre de tres xifres

podem formar?, d’ells quants són parells.

2) En una cursa participen 8 atletes, De quantes formes diferents poden

arribar a la meta? . En quines d’elles el nombre 3 i 4 entren consecutius?

3) De quantes maneres diferents es poden escollir 5 cartes d’un joc de 40?

4) Quants de productes de tres factors diferents es poden formar amb els

nombre 2, 34, 56, 67, 89, 12 ?

5) Quants de nombres de 8 xifres es poden escriure amb tres tresos, quatre

quatres i un u?. Si al ordenar de menor a major, quin lloc ocupa el

34343441?
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6) En una reunió tots els assistents s’han donat la mà.

Si en total hi ha hagut 190 encaixades, quantes persones han assistit a la

reunió ?.

7) Un entrenador de basket disposa de 2 bases, 5 alers i 5 pivots. Si vol

jugar amb un base, 2 alers i 2 pivots, quantes alineacions pot fer?

8) Quantes banderes tricolors es poden fer amb els colors de l’arc de Sant

Martí?

9) De quantes formes diferents es poden ordenar les lletres de la paraula

BRASIL?. Quantes d’elles comencen per vocal?

10. Probabilitat (només alumnes de 4t B)
1) Tenim dues bosses, A i B. A la bossa A hi ha 3 boles blanques i 7 boles

vermelles. A la bossa B hi ha 6 boles blanques i 2 vermelles. Treiem una bola

de la bossa A i la passam a la bossa B. Després extraiem una bola de la

bossa B. Realitza un diagrama d’arbres i calcula la probabilitat:

a.- Que les dues boles siguin blanques.

b.- Que la primera bola sigui blanca.

c.- Que la segona bola sigui vermella.

d.- Que les dues boles siguin d’un color diferent.

e.- Que la bola sigui blanca sabent que la primera ha estat vermella.

f.- Que la bola sigui vermella sabent que les boles han estat iguals.

2) A una assignatura de primer de carrera assisteix 136 dels 150 matriculats i es

té constància que el 86% dels que assisteixen a classe aproven i el 33% dels

que no existeixen també. Es tria un alumne al atzar, realitza un diagrama

d’arbres i calcula la probabilitat que:

a.- Que assisteix a classe.

b.- Que aprovi.

c.- Que no assisteix a classe i aprovi.
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d.- Que aprovi sabent que ha assistit a

classe.

e.- Que assisteix a classe si sabem que no ha aprovat.

3) Tirem un dau, si surt un nombre menor de tres agafam una bola de la urna A,

sinó de la urna B. L’urna A conté 6 boles grogues i 11 boles vermelles, mentre

que l’urna B conté 17 boles grogues i 5 boles vermelles. Realitza un diagrama

d’arbres, i calcula la probabilitat:

a.- Que la bola sigui groga.

b.- Que sigui una bola de la urna 2.

c.- Que sigui groga i de la urna 2.

d.- Que sigui groga o de la urna 1.

e.- Que sigui groga si sabem que és de la urna 2.

f.- Que sigui de la urna 2 si sabem que ha estat groga.

4) A la casa cultural d’una població hi ha 300 socis. Cada un d'aquests es por

apuntar a una activitat, o ball o videojocs. Hi ha dos tipus de socis, jove i

majors. Hi ha un total de 180 socis joves, dels quals 15 fan ball, i només 13

socis majors juguen a videojocs. Seleccionem un soci a l’atzar. Calculeu

aquestes probabilitats:

a) Determina la taula de contingència de l’experiment aleatori.

b) Que el soci jugui a videojocs.

c) Que no sigui jove.

d) Que sigui major i faci ball.

e) Que jugui a videojocs i no sigui major.

f) Que sigui major, si sabem que juga a videojocs.

g) Que faci ball, si sabem que és jove.

5) En un poliesportiu disposen de 100 pilotes de pàdel i 120 pilotes de tenis.

Hem de tenir present que 65 pilotes del total són noves. A més, 75 pilotes de
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pàdel no són noves. Per equivocació, totes les

pilotes s’han mesclat. Agafant una pilota al atzar. Calculeu aquestes

probabilitats:

a) Determina la taula de contingència de l’experiment aleatori.

b) Que sigui una pilota de pàdel.

c) Que no sigui una pilota nova.

d) Que sigui una pilota de tenis i nova.

e) Que no sigui de pàdel ni nova.

f) Que no sigui nova, si sabem que és de pàdel.

g) Que sigui de tenis, si sabem que és nova.
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